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OPERAT SZACUNKOWY 

NIERUCHOMOŚCI  BUDYNKOWEJ - 
OBIEKTÓW BIUROWO- USŁUGOWO-MAGAZYNOWYCH,  

STANOWIĄCYCH ODRĘBNY  OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI   
WRAZ Z PRAWEM UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU 

działki: nr 965/3 i 965/2  z am. nr 1 o obszarze 0,1812 ha 

 

Adres ewidencyjny: 

Województwo : opolskie 

Powiat  :  nyski    

Gmina      :   Paczków      

Obręb          :  Paczków    

Miejscowość :  Paczków  

Ulica             : Sienkiewicza nr 21               

KW : OP1N/00041376/9  

Numery działek: 965/3 i 965/2 z arkusza mapy 1 

Współużytkownicy wieczyści gruntu i współwłaściciele  obiektów:  
Dota i Adam FILAR w 1/2 części  

(wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) 
Jadwiga i Roman FILAR w 1/2 części  

(wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) 
Właściciel gruntu: Gmina Paczków     
 

Obiekt: budynek biurowy, budynek usługowo-socjalny, budynek usługowy – hurtownia 

materiałów budowlanych, budynek magazynowy, wiata magazynowa,     

Cel szacowania: wycena  wartości rynkowej nieruchomości budynkowej – obiektów 
biurowo-usługowo-magazynowych,  stanowiących odrębny od gruntu przedmiot 
własności wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu dla celów prowadzonego 
postępowania upadłościowego. 

 

Operat sporządził: 

 

 

(pieczątka i podpis) 

 

Nysa, dn. 02.05.2018 r. 
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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

POŁOŻENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

Paczków, ul. Sienkiewicza nr 21 

OZNACZENIE 
NIERUCHOMOŚCI WG 
EWIDENCJI GRUNTÓW 

 jednostka ewidencyjna : Paczków  

 obręb                              : Paczków    

 nr działek                       : 965/3 i 965/2, am. nr 1, 

 powierzchnia                  : 0,1812 ha  

OSOBY POSIADAJĄCE 
PRAWO DO 

NIERUCHOMOŚCI 

 Współużytkownicy wieczyści gruntu i współwłaściciele obiektów:  
   Dota i Adam FILAR w 1/2 części  

(wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) 
Jadwiga i Roman FILAR w 1/2 części  

wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) 
Właściciel gruntu     –  Gmina Paczków        

KSIĘGA WIECZYSTA  Nr  OP1N/00041376/9 -    prowadzona przez SR w Nysie    

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI - nieruchomość budynkowa – obiekty biurowo-usługowo-magazynowe,   
stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności wraz z prawem 
użytkowania wieczystego gruntu  
*dz. nr 965/3 i 956/2 położone w Paczkowie, przy ul. Sienkiewicza nr 21,  

- przeznaczenie w p.z.p.: teren, na którym zlokalizowana jest  

przedmiotowa nieruchomość (działki nr 965/3 i 965/2), zgodnie z 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Paczków, zatwierdzonego uchwałą  Nr XXX/181/04 Rady Miejskiej w 
Paczkowie z dnia 30.12.2004 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego nr 18 z 2005 r. poz. 475, wchodzi w skład 
kompleksu terenu oznaczonego na planie symbolem „C25MS/U” o 
ustaleniach: teren zabudowy mieszkaniowej średniej intensywności / teren 
usług ”. 

OPIS * Obiekt: 
 – budynek biurowy o pow. użytkowej: 202,55 m2,  
- budynek  usługowo-socjalny o pow. użytkowej: 62,40 m2,  
- budynek usługowy – hurtownia materiałów budowalnych o pow. 
użytkowej: 79,80 m2,  
- budynek magazynowy o pow. użytkowej: 316,20 m2, 
- wiata magazynowa o pow. użytkowej 120,00 m2 

Działki gruntu nr 965/3 i 965/2 o pow. ogólnej 0,1812 ha, stanowiące własność 
Gminy Paczków oddane w użytkowanie wieczyste do 18.10.2091 r.   

CEL WYCENY Wycena wartości rynkowej nieruchomości budynkowej – obiektów 
biurowo-usługowo-magazynowych,  stanowiących odrębny od 
gruntu przedmiot własności wraz z prawem użytkowania 
wieczystego gruntu dla celów prowadzonego postępowania 
upadłościowego. 

WARTOŚĆ 
NIERUCHOMOŚCI 

Wartość nieruchomości budynkowej -  budynku biurowego , 
budynku usługowo-socjalnego, budynku usługowego – hurtowni 
materiałów budowlanych, budynku  magazynowego, wiata 
magazynowa,  stanowiących  odrębny od gruntu przedmiot 
własności wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, dla 
której prowadzona jest KW OP1N/00041376/9: 

WN = 535 000,00 zł,- 
słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięce  złotych  

WARTOŚĆ 1/4 CZĘŚCI 
UDZIAŁU W 

NIERUCHOMOŚCI 

Wartość 1/4 części udziału w nieruchomości budynkowej - dla której 
prowadzona jest KW OP1P/00041376/9: 

 W ¼ części = 134 000,00 zł; 
słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych; 

OKREŚLENIE WARTOŚCI 
NIERUCHOMOŚCI WG STANU NA 

DZIEŃ 

16.03.2018 r. 
 

DATA SPORZĄDZENIA 
OPERATU SZACUNKOWEGO 

Nysa, dnia 02.05.2018 r. 

Autor opracowania :  
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1. Przedmiot, zakres wyceny, rodzaj określonej wartości. 
- Przedmiotem wyceny jest nieruchomość budynkowa – budynek biurowy, budynek usługowo- 
socjalny, budynek usługowy –hurtownia materiałów budowalnych, budynek magazynowy oraz wiata 
magazynowa, stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności wraz z prawem użytkowania 
wieczystego gruntu, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW OP1N/00041376/9. 
Nieruchomość położona jest w Paczkowie przy ulicy Sienkiewicza nr 21. W ewidencji gruntów jest ona 
oznaczona jako działki nr 965/3 i 965/2 z arkusza mapy 1.   
- Zakres niniejszej wyceny: wycena nieruchomości budynkowej ( obiektów wraz ze zbywalnym 
prawem użytkowania wieczystego gruntu).  
- Rodzaj wartości: określono wartość rynkową dla aktualnego sposobu użytkowania, który odpowiada 
sposobowi użytkowania wynikającemu z ustaleń w m.p.z.p.  

2. Cel wyceny. 
Wycena wartości rynkowej nieruchomości budynkowej – obiektów biurowo-usługowo-magazynowych,  
stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu 
dla celów prowadzonego postępowania upadłościowego. 

3. Podstawy opracowania operatu szacunkowego. 
3.1. Podstawy prawne. 
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, 

poz. 121, 50), 
 „Art. 154. Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania dokonuje rzeczoznawca 
majątkowy uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, jej 
przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, 
stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości 
podobnych”. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 
sporządzania operatu szacunkowego  (Dz. U. Nr 207, poz. 2109  z późn. zmianami),  

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

3.2. Podstawa formalna wyceny. 
 Podstawą formalną tej wyceny jest zlecenie Syndyka masy upadłościowej Pana Dariusza 
SYMULA z dnia 08.03.2018 r. 

3.3. Źródła Informacji. 
- oględziny nieruchomości przeprowadzone w dniu 16.03.2018 r. Oględziny przeprowadzone w 
obecności Syndyka oraz Współwłaściciela nieruchomości Pana Romana FILARA,  
- wypis z rejestru gruntów, 
- mapa ewidencyjna,  
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Paczków, zatwierdzony uchwałą  Nr 
XXX/181/04 z dnia 30.12.2004 r  
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Nysie,   
-  akty notarialne jako źródło informacji o cenach transakcji kupna - sprzedaży nieruchomości 
gruntowych zabudowanych obiektami biurowo-usługowo-magazynowymi (wielofunkcyjnymi) oraz tego 
typu nieruchomości budynkowych,  
-  księga wieczysta dla gruntu z Elektronicznej Centralnej Bazy danych Ksiąg Wieczystych  
- baza danych o lokalnym rynku nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami biurowo-
usługowo-magazynowymi (wielofunkcyjnymi), stanowiąca informację własną o uwarunkowaniach 
lokalnych dla lokalnego rynku nieruchomości. 
- strona internetowa Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz biuletyn informacji publicznej urzędu 
miejskiego w Paczkowie,  
- pomocniczo, Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM – jako noty 
interpretacyjne,  

4. Daty istotne dla operatu szacunkowego. 
- Data sporządzenia wyceny:  02.05.2018 r. 
- Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:  02.05.2018 r. 
- Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan nieruchomości: 16.03.2018 r. 
- Data dokonania oględzin nieruchomości:  16.03.2018 r.   
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5. Opis i określenie stanu nieruchomości. 
5.1. Stan prawny. 
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów:  

Województwo                  : opolskie 
Powiat                  : nyski  
Jednostka ewidencyjna    : 160707_5, Paczków – miasto   
Obręb ewidencyjny           : 0001, Paczków            
Miejscowość                     : Paczków         

Ark. 
mapy 

Numer  
działki 
ewidencyjnej 

Położenie gruntów  Opis użytku  Symbol 
klasoużytku 

Powierzchnia 

Użytku 
[ha] 

Działki 
[ha] 

1 965/3 Sienkiewicza 21   tereny 
przemysłowe   

Ba 0,1266 0,1266 

1 965/2 Sienkiewicza 21   inne tereny 
zabudowane  

Bi 0,0546 0,0546 

                                                                                             Ogółem powierzchnia:  0,1812 ha 
 Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest wg stanu na dzień 16.03.2018 r.  Księga 
Wieczysta Nr OP1P/00041376/9. Jest ona  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nysie. 
OZNACZENIE W EWIDENCJI GRUNTÓW: 
 Na dzień 16.03.2018 r. istniała zgodność danych ujawnionych w księdze wieczystej Nr 
OP1P/00041376/9 z  danymi zawartymi w ewidencji gruntów.  
Właściciel gruntu: Gmina Paczków. 
Współużytkownicy wieczyści gruntu do dnia 18.10.2091 r. oraz współwłaściciele obiektów 
posadowionych  na działkach stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności : Dota i Adam 
FILAR w 1/2 części (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska), Jadwiga i Roman FILAR w 1/2 
części wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) 
W dziale III KW wpis: ostrzeżenie 
Ogłoszono upadłość Jadwigi FILAR zamieszkałej ul. Robotnicza 11A, 48-370 Paczków, jako osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w 
Opolu Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa z dnia 15.09.2017 r. , sygn akt VGU127/17 OF  

ZGODNOŚĆ DANYCH W KW Z EWIDENCJĄ GRUNTÓW: 
Na dzień 16.03.2018 r. istniała zgodność zapisów KW z ewidencją gruntów.  
Stan prawny nieruchomości wg stanu na dzień 16.03.2018 r. był uregulowany. 
Odpis z wypisu z rejestru gruntów oraz odpis z KW OP1/00041376/9 stanowią załączniki do operatu.  

5.2. Stan techniczno-użytkowy nieruchomości. 
Element lub cecha: Opis:  

1. Powierzchnia ogólna: 0,1812 ha 

2. Położenie: Paczków, ul. Sienkiewicza 21   

3. Użytek w ewidencji 
gruntów: 

Inne tereny zabudowane – Bi, 

4. Faktyczne użytkowanie: zabudowa usługowo-magazynowa,   

5. Dostęp do sieci uzbrojenia: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej 

6. Dostęp do drogi publicznej: dojazd od strony ulicy Sienkiewicza,  

7. Ograniczenia w 
użytkowaniu: 

brak. 

5.3. Stan zagospodarowania. 
Nieruchomość zabudowana jest kompleksem obiektów biurowo-usługowo-magazynowych oraz wiatą 
magazynową. W części niezabudowanej teren stanowi utwardzona nawierzchnia betonowa parking 
przyobiektowy oraz plac magazynowo -składowy.  Od strony ulicy Sienkiewicza i Poniatowskiego 
teren nieruchomości ogrodzony ogrodzeniem stałym, wykonanym z przęseł stalowych na słupkach 
stalowych, osadzonych na murowanym cokole. Bramy wjazdowe na teren nieruchomości usytuowane 
od strony ul. Sienkiewicza ( brama jednoskrzydłowa przesuwna)  oraz od strony ulicy Poniatowskiego  
(dwuskrzydłowa – rozwierana).  
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5.4. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej . 
 Działki gruntu położone są w zasięgu sieci infrastruktury technicznej – sieci energetycznej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Obiekty posadowione na działkach posiadają wykonane 
przyłącza do istniejących sieci  infrastruktury technicznej.  

5.5. Stan otoczenia.  
Wyceniana nieruchomość jest położona jest 
w Paczkowie, przy ul. Sienkiewicza. Należy 
ona do obrębu ewidencyjnego Paczków.   
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana 
jest w strefie pośredniej miasta Paczków 
przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i 
Poniatowskiego, w  sąsiedztwie 
nieruchomości zabudowanej obiektami 
Pollena Paczków.  
Dojazd do nieruchomości od strony ulicy 
Staszica drogą o nawierzchni asfaltowej. 

 
 
 
 
 
 

Paczków jest średniowiecznym miasteczkiem, zamykającym ujście Kotliny Kłodzkiej od strony 
wschodniej, położonym w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, w powiecie nyskim. 
Jest położony w odległości 90 km od Opola, w pobliżu zbiorników retencyjnych Kozielno i Topola, w 
odległości około 28 km od miasta Nysa. Paczków jest niewielką miejscowością gminną – liczy około 
5,5 tysiąca mieszkańców, a na terenie całej gminy mieszka około 15 tysięcy mieszkańców. 
Malownicze położenie, dobry klimat i sąsiedztwo jezior sprawia, że jest jedną z miejscowości 
turystycznych. Niestety - niska jakościowo baza noclegowa i gastronomiczna jest mankamentem 
miasta. Pobliże różnorodnych tras zarówno turystyki pieszej jak i rowerowej sprawia, że miejscowość 
– zwłaszcza w okresie letnim - cieszy się dużym zainteresowaniem i frekwencją turystów. Dlatego też 
taka inwestycja – jak budowa hotelu i restauracji z odpowiednim zapleczem socjalno-kulturalnym i 
rekreacyjno-zdrowotnym – na pewno przyniesie w przyszłości właścicielowi korzyści, a samo miasto 
wzbogaci o dobrą ofertę pobytową.  
Gmina Paczków jest najdalej wysuniętą gminą województwa opolskiego; od południowej strony 
przylega do granicy państwa z Czechami (wsie : Dziewiętlice, Lisie Kąty, Gościce i Kamienica, 
sąsiadują bezpośrednio z wsiami położonymi po stronie czeskiej : Bernarticami, Bilim Potokiem, Horni 
Hosticami, Kamieniczką i Bilą Vodą).  Najbliżej położonym  miastem w stosunku do Paczkowa jest 
Javornik – położony w odległości ok.9 km, po czeskiej stronie. Od zachodniej i północnej strony gmina 
Paczków jest otoczona gruntami należącymi do województwa dolnośląskiego. I tak od strony 
zachodniej terenem wsi Kamienica graniczy z gruntami wsi Błotnica, położonymi w gminie Złoty Stok 
w powiecie kłodzkim. Od strony północnej leżą grunty gminy Kamieniec Ząbkowicki (wsie : Pomianów 
Górny i Chałupki) oraz gminy Ziębice (wieś Pomianów Dolny).  
Tylko niewielkim obszarem gmina Paczków sąsiaduje od wschodniej strony z gruntami gminy 
Otmuchów, również położonej w powiecie nyskim : wsie Lubiatów, Ligota Wielka, Meszno, Ratnowice, 
Śliwice. 
Paczków jest położony przy drodze krajowej nr 46, zwanej także południową trasą sudecką – leży 
dokładnie w połowie tej trasy pomiędzy miastami Nysa i Kłodzko. Położenie w odległości około 3 km 
od granicy z Czechami, pozwala na komunikację z położonym w odległości ok. 30 km uzdrowiskowym 
Jesenikiem w Czechach, a dalej z Sumperkiem i Pragą. Otaczające Paczków tereny turystyczne, 
położone zarówno po Polskiej stronie (miasta uzdrowiskowe położone w Kotlinie Kłodzkiej i trasy 
górskie na Jawornik, Śnieżnik, Czarną Górę), a także po stronie czeskiej – uzdrowiska Lipove Lazne, 
Jesenik Prissnic oraz szczyty górskie : Boróvkova, Ramzowa, Serak, Krpnik, Cervena Hora) tworzą 
doskonałą lokalizację dla Paczkowa jako bazy wypadowej dla organizowanych wycieczek.  Miasto jest 
otoczone od północnej strony lustrami sztucznych zbiorników wodnych : zalewu Topola i Zalewu 
Kozielno. Wokół jezior, na wałach je otaczających są doskonałe trasy spacerowe, o łącznej długości 
około 25 km, a otaczająca je roślinność i ptactwo są świadectwem czystej, nie skażonej przyrody; 
miasto nie posiada przemysłu, funkcjonują tylko małe, lokalne firmy usługowe nie zanieczyszczające 
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środowiska. Wzdłuż północnych granic miasta przepływa rzeka Nysa Kłodzka, której czyste wody 
zamieszkują liczne gatunki ryb, przyciągające wędkarzy z kilku sąsiednich powiatów. Miasto – pomimo 
małej wielkości – ma do zaoferowania wszystkie możliwe udogodnienia dla mieszkańców i 
przybywających turystów : zabytkowy kompleks murów obronnych z kościołem obronnym, wieniec 
plantów miejskich otaczających mury, zabytkowy rynek otoczony rzędem średniowiecznych 
kamieniczek, w których mieszczą się liczne sklepy i punkty usługowe, dwie przychodnie lekarskie, 
szpital opieki paliatywnej, przystanek autobusowy, bary i trzy restauracje. Bardzo dobrze funkcjonuje 
prywatna komunikacja lokalna : kursują BUSy do Nysy i Kłodzka, a nawet dalekobieżne do Głuchołaz, 
Opola i Wrocławia. Miasto posiada dworzec kolejowy, który od kilku lat jest wyłączony z ruchu 
pasażerskiego, ale bocznica kolejowa w Paczkowie jest największym punktem przeładunkowym 
kolejowym w województwie, dla położonych w sąsiedztwie kopalni kruszyw : w Mrokocimiu i 
Doboszowicach. Miasto jest skomunikowane z sąsiednimi Ziębicami za pomocą drogi powiatowej nr 
395, oraz z Ząbkowicami Śląskimi za pośrednictwem drogi powiatowej nr 382. Na terenie miasta 
funkcjonują : przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. 

5.6. Przeznaczenie nieruchomości.  
 Teren na którym zlokalizowana jest  
przedmiotowa nieruchomość (działki nr 965/3 
i 965/2), zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Paczków, zatwierdzonego uchwałą  Nr 
XXX/181/04 Rady Miejskiej w Paczkowie z 
dnia 30.12.2004 r. ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego nr 18 z 
2005 r. poz. 475, wchodzi w skład kompleksu 
terenu oznaczonego na planie symbolem 
„C25MS/U” o ustaleniach: teren zabudowy 
mieszkaniowej średniej intensywności / teren 
usług.  
 

 

 

 

 

5.7. Opis obiektów – zabudowy. 
5.7.1. Opis obiektu biurowego. 
Element lub cecha: Opis:  

Nazwa budynku: budynek biurowy        

Funkcja obiektu: administracyjno-biurowo-socjalna        

Powierzchnia użytkowa: 202,55 m2 

Powierzchnia zabudowy: 114,00 m2 

Kubatura: 839,15 m2 

Rok budowy:   lata sześćdziesiąte XX wieku (1962 r.), adaptowany do obecnej funkcji w 

latach dziewięćdziesiątych XX wieku (1994 r r.)      

Stan techniczny budynku: zadowalający     

Ilość kondygnacji: dwie   

Podpiwniczenie: brak    

Opis konstrukcji: Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii 
tradycyjnej murowej, przekryty stropodachem żelbetowym z pokryciem z 
papy na lepiku.  
Układ funkcjonalno-przestrzenny: 
 - parter: dwa pomieszczenia biurowe, dwa pomieszczenia socjalne, pom. 
gospodarcze, kotłownia, dwa pom. WC, sala posiedzeń, wiatrołap, 
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komunikacja,  
- piętro: sześć pomieszczeń biurowych, hal, komunikacja,   
Skrócony opis techniczny: 
- fundamenty: ławy betonowe,  
- ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne: murowane z cegły pełnej 
ceramicznej,  
- stropy: żelbetowe, wylewane,   
- schody: żelbetowe, wylewane, jednobiegowe,  
- stropodach: żelbetowy, wentylowany,  
- pokrycie dachowe: papa na lepiku, 
- stolarka okienna: okna z profili PCV,  
- stolarka drzwiowa:  drzwi wewnętrzne drewniane płytowe – typowe, , drzwi 
zewnętrzne  płytowe – pełne,  
- posadzki: posadzki cementowe wyłożone w pomieszczeniach biurowych 
panelami podłogowymi i wykładzinami  PCV, w pomieszczeniach 
sanitarnych, komunikacji posadzki wyłożone okładzinami z płytek 
podłogowych ceramicznych w części z lastryka,  
- tynki zewnętrzne: tynk cem-wap. cyklinowany (drapany)  
- tynki wewnętrzne: tynk cem.-wap. gładki, malowany farbami emulsyjnymi 
oraz w części olejnymi. W pom. sanitarnych i socjalnych ściany w części  
 
- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, 
- instalacje wewnętrzne i wyposażenie:  
- - instalacja elektryczna, 
- - instalacja wodna,  
- - instalacja kanalizacyjna, 
- - instalacja gazowa, 
-- instalacje niskoprądowe, 
-- sieć komputerowa 
-- instalacja C.O.  
-- ogrzewanie C.O. z pieca na opał stały (piec gazowy odłączony)  

Stan techniczny budynku:  
Stopień zużycia technicznego określono metoda wizualną, polegającą na przeglądzie widocznych objawów ewentualnego 
uszkodzenia konstrukcji: rysy, pęknięcia ścian i stropów i uszkodzenia pozostałych elementów: tynków, posadzek, stolarki, 
pokrycia dachowego, instalacji.  
Przy ocenie stopnia zużycia technicznego wykorzystano tablice zawierające klasyfikacje stanu technicznego elementów i 
odpowiadającego mu procentowi zużycia.  
Wykorzystano tablice zamieszczone w Poradniku nr 2/98 wydanym przez Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-
Organizacyjnego Budownictwa WACETOB- Warszawa.  

Kategorie ogólne oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynku. 

Ocena Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zużycie 

1 bardzo dobry 0% 

2 dobry 0-15% 

3 zadowalający 16-30% 

4 średni 31-50% 

5 niezadowalający 51-70% 

0 zły więcej niż 70% 

Stan techniczny budynku określam jako zadowalający.   

Stopień zużycia technicznego: 20%.  

Określenie stopnia zużycia funkcjonalnego obiektu. 
Zużycie funkcjonalne obiektu wynika z porównania istniejącego rozwiązania użytkowego w stosunku 
do aktualnie preferowanych (ocena nowoczesności), a także porównań w zakresie standardu 
wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne, jak również specjalistycznego przeznaczenia 
utrudniającego lub uniemożliwiającego zmianę sposobu użytkowania.  
Miarą tego rodzaju zużycia jest zmniejszenie potencjalnej dochodowości danej nieruchomości w 
stosunku do podobnych nieruchomości zlokalizowanych na danym terenie.  
 
Stopień zużycia funkcjonalnego określono procentowo na podstawie oceny obiektów uwzględniającej: 

- postępu technologiczny w budownictwie 
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- zmiany w preferencjach zapotrzebowania na określony typ budynków, 
- inne czynniki mające wpływ na stopień zużycia funkcjonalnego, np.:  komfort użytkowania, 
- zmniejszenie dochodowości ocenianej nieruchomości w stosunku do podobnych 

usytuowanych w na danym terenie,  
 
Ocena obiektu pod względem zużycia funkcjonalnego: 
Przedmiotowy obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej z materiałów dobrej jakości.  
Jest to obiekt małogabarytowy o powierzchni użytkowej umożliwiającej racjonalne wykorzystanie 
(wynajem lub dzierżawa).  
Funkcja obiektu jako obiekt biurowo-usługowo-socjalny, na dzień dzisiejszy przydatna.  

Stopień zużycia funkcjonalnego obiektu określony został na 20%. 

 
5.7.2. Opis obiektu usługowo-socjalnego. 
Element lub cecha: Opis:  

Nazwa budynku: łącznik  - obiekt w zabudowie zwartej (usytuowany pomiędzy budynkiem 
administracyjno-biurowo-socjalnym a budynkiem usługowym – hurtowni 
materiałów budowalnych),          

Funkcja obiektu: usługowo-socjalna        

Powierzchnia użytkowa: 62,40 m2 

Powierzchnia zabudowy: 70,00 m2 

Kubatura: 210,82 m2 

Rok budowy:   lata sześćdziesiąte XX wieku (1962 r.), adaptowany do obecnej funkcji w 

pierwszej dekadzie XXI wieku (2009 r.)      

Stan techniczny budynku: dobry     

Ilość kondygnacji: jedna   

Podpiwniczenie: brak    

Opis konstrukcji: Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii 
tradycyjnej murowej, przekryty stropodachem żelbetowym z pokryciem z 
papy na lepiku.  
Układ funkcjonalno-przestrzenny: 
 - parter: pom. socjalne, sanitariaty, sala sprzedaży,   
Skrócony opis techniczny: 
- fundamenty: ławy betonowe,  
- ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne: murowane z cegły pełnej 
ceramicznej docieplone styropianem,   
- stropodach: żelbetowy, niewentylowany,  
- pokrycie dachowe: papa na lepiku, 
- stolarka okienna: okna z profili PCV,  
- stolarka drzwiowa:  z profili PCV,  
- posadzki: posadzki cementowe wyłożone okładzinami z płytek 
podłogowych ceramicznych,  
- tynki zewnętrzne: tynk systemowy cienkowarstwowy,   
- tynki wewnętrzne: tynk cem.-wap. gładki, malowany farbami emulsyjnymi 
w części wyłożony okładzinami z płytek ceramicznych ściennych,  
- obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, 
- instalacje wewnętrzne i wyposażenie:  
- - instalacja elektryczna, 
- - instalacja wodna,  
- - instalacja kanalizacyjna, 
-- instalacja C.O. 
- - wentylacja mechaniczna,   

Stan techniczny budynku:  
Stopień zużycia technicznego określono metoda wizualną, polegającą na przeglądzie widocznych objawów ewentualnego 
uszkodzenia konstrukcji: rysy, pęknięcia ścian i stropów i uszkodzenia pozostałych elementów: tynków, posadzek, stolarki, 
pokrycia dachowego, instalacji.  
Przy ocenie stopnia zużycia technicznego wykorzystano tablice zawierające klasyfikacje stanu technicznego elementów i 
odpowiadającego mu procentowi zużycia.  
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Wykorzystano tablice zamieszczone w Poradniku nr 2/98 wydanym przez Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-
Organizacyjnego Budownictwa WACETOB- Warszawa.  

Kategorie ogólne oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynku. 

Ocena Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zużycie 

1 bardzo dobry 0% 

2 dobry 0-15% 

3 zadowalający 16-30% 

4 średni 31-50% 

5 niezadowalający 51-70% 

0 zły więcej niż 70% 

Stan techniczny budynku określam jako dobry.   

Stopień zużycia technicznego: 10%.  

Określenie stopnia zużycia funkcjonalnego obiektu. 
Zużycie funkcjonalne obiektu wynika z porównania istniejącego rozwiązania użytkowego w stosunku 
do aktualnie preferowanych (ocena nowoczesności), a także porównań w zakresie standardu 
wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne, jak również specjalistycznego przeznaczenia 
utrudniającego lub uniemożliwiającego zmianę sposobu użytkowania.  
Miarą tego rodzaju zużycia jest zmniejszenie potencjalnej dochodowości danej nieruchomości w 
stosunku do podobnych nieruchomości zlokalizowanych na danym terenie.  
 
Stopień zużycia funkcjonalnego określono procentowo na podstawie oceny obiektów uwzględniającej: 

- postępu technologicznego w budownictwie 
- zmiany w preferencjach zapotrzebowania na określony typ budynków, 
- inne czynniki mające wpływ na stopień zużycia funkcjonalnego, np.:  komfort użytkowania, 
- zmniejszenie dochodowości ocenianej nieruchomości w stosunku do podobnych 

usytuowanych w na danym terenie,  
 
Ocena obiektu pod względem zużycia funkcjonalnego: 
Przedmiotowy obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej z materiałów dobrej jakości.  
Jest to obiekt małogabarytowy o powierzchni użytkowej umożliwiającej racjonalne wykorzystanie 
(wynajem lub dzierżawa).  
Funkcja obiektu jako obiekt usługowo-socjalny, na dzień dzisiejszy przydatna.  

Stopień zużycia funkcjonalnego obiektu określony został na 10%. 

 
5.7.3. Opis obiektu usługowego – hurtowni materiałów budowlanych. 
Element lub cecha: Opis:  

Nazwa budynku: hurtownia - obiekt w zabudowie zwartej (usytuowany pomiędzy budynkiem 
usługowo-socjalnym a budynkiem magazynowym),          

Funkcja obiektu: usługowo-handlowa         

Powierzchnia użytkowa: 79,80 m2 

Powierzchnia zabudowy: 122,00 m2 

Kubatura: 436,45 m2 

Rok budowy:   lata osiemdziesiąte XX wieku (1985 r.), adaptowany do obecnej funkcji w 

pierwszej dekadzie XXI wieku (2009 r.)      

Stan techniczny budynku: dobry      

Ilość kondygnacji: jedna   

Podpiwniczenie: brak    

Opis konstrukcji: Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii 
tradycyjnej murowej, przekryty stropodachem z płyt żelbetowych 
kanałowych z  pokryciem z papy na lepiku.  
Układ funkcjonalno-przestrzenny: 
 - parter: pom. sanitarne, sala sprzedaży – hurtowania,   
Skrócony opis techniczny: 
- fundamenty: ławy betonowe,  
- ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne: murowane z cegły pełnej 
ceramicznej docieplone styropianem,   
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- stropodach: z płyt dachowych kanałowych,  
- pokrycie dachowe: papa na lepiku,  
- stolarka okienna: okna z profili PCV,  
- stolarka drzwiowa:  z profili PCV,  
- posadzki: posadzki cementowe wyłożone okładzinami z płytek 
podłogowych ceramicznych,  
- tynki zewnętrzne: tynk systemowy cienkowarstwowy,   
- tynki wewnętrzne: tynk cem.-wap. gładki, malowany farbami emulsyjnymi 
w części wyłożony okładzinami z płytek ceramicznych ściennych,  
- obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, 
- instalacje wewnętrzne i wyposażenie:  
- - instalacja elektryczna, 
- - instalacja wodna,  
- - instalacja kanalizacyjna, 
-- instalacja C.O. 
- - wentylacja mechaniczna,   

Stan techniczny budynku:  
Stopień zużycia technicznego określono metoda wizualną, polegająca na przeglądzie widocznych objawów ewentualnego 
uszkodzenia konstrukcji: rysy, pęknięcia ścian i stropów i uszkodzenia pozostałych elementów: tynków, posadzek, stolarki, 
pokrycia dachowego, instalacji.  
Przy ocenie stopnia zużycia technicznego wykorzystano tablice zawierające klasyfikacje stanu technicznego elementów i 
odpowiadającego mu procentowi zużycia.  
Wykorzystano tablice zamieszczone w Poradniku nr 2/98 wydanym przez Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-
Organizacyjnego Budownictwa WACETOB- Warszawa.  

Kategorie ogólne oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynku. 

Ocena Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zużycie 

1 bardzo dobry 0% 

2 dobry 0-15% 

3 zadowalający 16-30% 

4 średni 31-50% 

5 niezadowalający 51-70% 

0 zły więcej niż 70% 

Stan techniczny budynku określam jako dobry.   

Stopień zużycia technicznego: 10%.  

Określenie stopnia zużycia funkcjonalnego obiektu. 
Zużycie funkcjonalne obiektu wynika z porównania istniejącego rozwiązania użytkowego w stosunku 
do aktualnie preferowanych (ocena nowoczesności), a także porównań w zakresie standardu 
wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne, jak również specjalistycznego przeznaczenia 
utrudniającego lub uniemożliwiającego zmianę sposobu użytkowania.  
Miarą tego rodzaju zużycia jest zmniejszenie potencjalnej dochodowości danej nieruchomości w 
stosunku do podobnych nieruchomości zlokalizowanych na danym terenie.  
 
Stopień zużycia funkcjonalnego określono procentowo na podstawie oceny obiektów uwzględniającej: 

- postępu technologicznego w budownictwie 
- zmiany w preferencjach zapotrzebowania na określony typ budynków, 
- inne czynniki mające wpływ na stopień zużycia funkcjonalnego, np.:  komfort użytkowania, 
- zmniejszenie dochodowości ocenianej nieruchomości w stosunku do podobnych 

usytuowanych w na danym terenie,  
 
Ocena obiektu pod względem zużycia funkcjonalnego: 
Przedmiotowy obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej z materiałów dobrej jakości.  
Jest to obiekt małogabarytowy o powierzchni użytkowej umożliwiającej racjonalne wykorzystania 
(wynajem lub dzierżawa).  
Funkcja obiektu jako obiekt usługowo-handlowa, na dzień dzisiejszy przydatna.  

Stopień zużycia funkcjonalnego obiektu określony został na 10%. 
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5.7.4. Opis obiektu magazynowego  
Element lub cecha: Opis:  

Nazwa budynku: magazyn          

Funkcja obiektu: magazynowo -garażowo-warsztatowa          

Powierzchnia użytkowa: 316,20 m2 

Powierzchnia zabudowy: 357,00 m2 

Kubatura: 1 209,26 m2 

Rok budowy:   lata sześćdziesiąte XX wieku (1962 r.), adaptowany do obecnej funkcji w 

pierwszej dekadzie XXI wieku (2009 r.)      

Stan techniczny budynku: dobry      

Ilość kondygnacji: jedna   

Podpiwniczenie: brak    

Opis konstrukcji: Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii 
tradycyjnej murowej, przekryty stropodachem z płyt żelbetowych 
kanałowych z  pokryciem z papy na lepiku.  
Układ funkcjonalno-przestrzenny: 
 - parter: pom. sanitarne, sala sprzedaży – hurtowania,   
Skrócony opis techniczny: 
- fundamenty: ławy betonowe,  
- ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne: murowane z cegły pełnej 
ceramicznej i elementów drobnowymiarowych gazobetonowych, docieplone 
styropianem,   
- stropodach: z płyt dachowych kanałowych,  
- pokrycie dachowe: papa na lepiku,  
- stolarka okienna: okna z profili PCV,  
- wrota garażowe:  segmentowe z profili aluminiowych,   
- posadzki: posadzki cementowe,  
- tynki zewnętrzne: brak tynk cienkowarstwowego,   
- tynki wewnętrzne: tynk cem.-wap. gładki, malowany farbami emulsyjnymi 
w części wyłożony okładzinami z płytek ceramicznych ściennych,  
- obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, 
- instalacje wewnętrzne i wyposażenie:  
- - instalacja elektryczna, 
- - instalacja  wentylacyjna,   

Stan techniczny budynku:  
Stopień zużycia technicznego określono metoda wizualną, polegającą na przeglądzie widocznych objawów ewentualnego 
uszkodzenia konstrukcji: rysy, pęknięcia ścian i stropów i uszkodzenia pozostałych elementów: tynków, posadzek, stolarki, 
pokrycia dachowego, instalacji.  
Przy ocenie stopnia zużycia technicznego wykorzystano tablice zawierające klasyfikacje stanu technicznego elementów i 
odpowiadającego mu procentowi zużycia.  
Wykorzystano tablice zamieszczone w Poradniku nr 2/98 wydanym przez Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-
Organizacyjnego Budownictwa WACETOB- Warszawa.  

Kategorie ogólne oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynku. 

Ocena Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zużycie 

1 bardzo dobry 0% 

2 dobry 0-15% 

3 zadowalający 16-30% 

4 średni 31-50% 

5 niezadowalający 51-70% 

0 zły więcej niż 70% 

Stan techniczny budynku określam jako dobry.   
Stopień zużycia technicznego: 15%.  
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Określenie stopnia zużycia funkcjonalnego obiektu. 
Zużycie funkcjonalne obiektu wynika z porównania istniejącego rozwiązania użytkowego w stosunku 
do aktualnie preferowanych (ocena nowoczesności), a także porównań w zakresie standardu 
wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne, jak również specjalistycznego przeznaczenia 
utrudniającego lub uniemożliwiającego zmianę sposobu użytkowania.  
Miarą tego rodzaju zużycia jest zmniejszenie potencjalnej dochodowości danej nieruchomości w 
stosunku do podobnych nieruchomości zlokalizowanych na danym terenie.  
Stopień zużycia funkcjonalnego określono procentowo na podstawie oceny obiektów uwzględniającej: 

- postępu technologicznego w budownictwie 
- zmiany w preferencjach zapotrzebowania na określony typ budynków, 
- inne czynniki mające wpływ na stopień zużycia funkcjonalnego, np.:  komfort użytkowania, 
- zmniejszenie dochodowości ocenianej nieruchomości w stosunku do podobnych 

usytuowanych w na danym terenie,  
Ocena obiektu pod względem zużycia funkcjonalnego: 
Przedmiotowy obiekt wybudowano w technologii tradycyjnej z materiałów dobrej jakości.  
Jest to obiekt małogabarytowy o powierzchni użytkowej umożliwiającej racjonalne wykorzystanie 
(wynajem lub dzierżawa).  
Funkcja obiektu jako obiekt magazynowo -garażowo- warsztatowa, na dzień dzisiejszy przydatna.  

Stopień zużycia funkcjonalnego obiektu określony został na 15%. 

 
5.7.5. Opis wiaty magazynowej.   
Element lub cecha: Opis:  

Nazwa budynku: wiata          

Funkcja obiektu: magazynowa           

Powierzchnia użytkowa: 120,00 m2 

Stan techniczny budynku: zadowalający       

Ilość kondygnacji: jedna   

Podpiwniczenie: brak    

Opis konstrukcji: Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii 
tradycyjnej murowej, przekryty dachem jednospadowy z blachy falistej, 
konstrukcja dachowa drewniana oparta na słupach betonowych.  
Skrócony opis techniczny: 
- fundamenty: stopy fundamentowe betonowe,   
- ściany osłonowe murowane z pustaków ceramicznych,   
- dach: jednospadowy o konstrukcji drewnianej wspartej na słupach 
betonowych,   
- pokrycie dachowe: blacha falista, 
Posadzka : cementowa,   
- instalacje:  
- - instalacja elektryczna,  

Stan techniczny wiaty:  
Stopień zużycia technicznego określono metoda wizualną, polegającą na przeglądzie widocznych objawów ewentualnego 
uszkodzenia konstrukcji: rysy, pęknięcia ścian i stropów i uszkodzenia pozostałych elementów: tynków, posadzek, stolarki, 
pokrycia dachowego, instalacji.  
Przy ocenie stopnia zużycia technicznego wykorzystano tablice zawierające klasyfikacje stanu technicznego elementów i 
odpowiadającego mu procentowi zużycia.  
Wykorzystano tablice zamieszczone w Poradniku nr 2/98 wydanym przez Warszawskie Centrum Postępu Techniczno-
Organizacyjnego Budownictwa WACETOB- Warszawa.  

Kategorie ogólne oceny i klasyfikacji technicznego stanu budynku. 

Ocena Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zużycie 

1 bardzo dobry 0% 

2 dobry 0-15% 

3 zadowalający 16-30% 

4 średni 31-50% 

5 niezadowalający 51-70% 

0 zły więcej niż 70% 

Stan techniczny wiaty określam jako średni.   
Stopień zużycia technicznego: 40%.  
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Powierzchnia użytkowa obiektów przyjęta do wyliczeń: 660,95 m2.  
(powierzchnia obiektów ujawniona w KW OP1N/00041376/9 odnosi się do pow. zabudowy a nie 
powierzchni użytkowej ). 
 Do wyliczeń nie przyjęto powierzchni wiaty magazynowej z uwagi na rodzaj konstrukcji ( obiekt 
tymczasowy).    
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6. Metodyka wyceny i wybór podejścia wyceny. 
 Wycena wykonana została w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 r. w 
sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2109). 
Zgodnie z tym Rozporządzeniem do określania wartości rynkowej nieruchomości stosuje się podejście 
porównawcze, podejście dochodowe lub mieszane. 
Zgodnie z art. 151 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkową nieruchomości stanowi 
szacunkowa kwota, jaka 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 oraz nie znajdują się w sytuacji 
przymusowej. Określona w niniejszym opracowaniu wartość jest wartością rynkową. Należy podkreślić 
różnicę pomiędzy pojęciem wartości rynkowej i ceny rynkowej. Wartość rynkowa jest ustalana na 
podstawie analizy cen transakcyjnych podobnych nieruchomości i odzwierciedla najbardziej 
prawdopodobną cenę rynkową, przy założeniu przebiegu transakcji w podanych wyżej warunkach. 
Cena uzyskana w transakcji może się różnić od określonej przez rzeczoznawcę wartości rynkowej, 
ponieważ mogą zaistnieć szczególne okoliczności danej transakcji. 
Wartość rynkowa przedstawia kwotę pieniężną, którą można uzyskać za nieruchomość sprzedawaną 
na rynku w okolicznościach spełniających wymagania powyższej definicji. Pojęcie wartości rynkowej 
nie jest uzależnione od faktycznego zawarcia transakcji w dniu, na który sporządzona zostaje wycena. 
Jest to najlepsza cena, którą może uzyskać sprzedawca oraz najbardziej korzystna cena, którą zgodzi 
się zapłacić kupujący.  
Zgodnie z zasadami wyceny nieruchomości zawartymi w: ustawie o gospodarce nieruchomościami, 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 
sporządzania operatu szacunkowego w niniejszym opracowaniu określono wartość rynkową przy 
przyjęciu aktualnego sposobu użytkowania.  
Przeprowadzona analiza prawna  i techniczna wskazują, że nie występują przesłanki wskazujące na 
możliwość lepszego zagospodarowania szacowanej nieruchomości. Z tego względu nie 
przeprowadzano ekonomicznych analiz innych sposobów zagospodarowania nieruchomości  
Cel wyceny nie wymagał dodatkowych interpretacji określanej wartości rynkowej stąd w operacie 
szacunkowym nie zamieszczono dodatkowych wyjaśnień dotyczących w szczególności przyjętych 
uwarunkowań prawnych i założeń wyceny.  

Ponieważ istnieje wystarczająca ilość transakcji dotyczących obrotu tego typu nieruchomościami 
na lokalnym rynku nieruchomości istnieje możliwość zastosowania  podejścia porównawczego. 
W podejściu tym występują następujące metody: skorygowanej ceny średniej, analizy statystycznej 
lub porównywania parami. Po analizie dostępnych danych z lokalnego rynku nieruchomości wybieram 
metodę korygowania ceny średniej.  
Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu , że wartość ta 
odpowiada cenom , jakie uzyskano za nieruchomości podobne , które były przedmiotem obrotu 
rynkowego . 
Procedura określania wartości rynkowej metodą korygowania ceny średniej: 

- ustalenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość, w szczególności 
poprzez określenie rodzaju, obszaru oraz okresu badania cen,  

- opracowanie analizy ekonomicznej rynku, w której została oceniona relacja pomiędzy 
popytem a podażą nieruchomości,  

- określenie liczy wag cech rynkowych na podstawie bazy danych cenowych z rynku lokalnego,  
- opis wycenianej nieruchomości pod kątem cech rynkowych,  
- opis nieruchomości o cenie minimalnej (Cmin.) i nieruchomości o cenie maksymalnej (C max) w 

kontekście cen rynkowych 
- określenie ceny średniej (C śr.) z bazy danych cenowych oraz zakresu sumy współczynników 

korygujących  

 [  Cmin/CŚr, Cmax/Cśr] 
Powyższy zakres zapewnia, że wartość rynkowa nieruchomości znajduje się pomiędzy C min. i  C 

max.  
Określenie wartości rynkowej z zależności: 

WR = C śr x ∑ui 
gdzie:         ui – wartość współczynników odzwierciedlająca ocenę nieruchomości  w aspekcie cech  
Zakres sumy współczynników korygujących wynika z założenia, że wartość nieruchomości 
znajduje się pomiędzy : 

C min. ≤  Wx   ≤ Cmax. 
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7. Analiza i charakterystyka lokalnego rynku nieruchomości. 
Źródła danych przyjętych w procesie wyceny:  
Analizowano transakcje z bazy dany utworzonej na podstawie aktów notarialnych oraz cen ofertowych 
biur pośrednictwa obrotu nieruchomościami.   

Okres badania rynku:  
Analizowano transakcje w okresie od stycznia 2015 r. do dnia wyceny. Okres badania rynku 
rozszerzono do 40 m-cy z uwagi na ograniczoną ilość tego typu transakcji na przyjętym za regionalny , 
rynku nieruchomości.  

Zasięg lokalnego rynku:  
W odniesieniu do nieruchomości podobnych do wycenianej za lokalny rynek nieruchomości przyjęto 
teren miasta Paczków oraz innych miejscowości ościennych powiatu nyskiego i prudnickiego, w 
których znajdują się średnie zakłady przemysłowe (położonych w południowej części województwa 
opolskiego).  

Ustalenia planu miejscowego:  
Przedmiotem analizy były nieruchomości przeznaczone w planie miejscowym na cele  mieszkalno-
usługowe.  

Charakterystyka rynku nieruchomości miasta Paczków.  
Miasto Paczków położone jest  w południowej części województwa opolskiego.  
W ostatnim okresie nastąpiła stagnacja popytu na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i 
wynajęcia. Na podstawie analizy rynku stwierdzono, że pomimo dużej podaży zanotowano 
stosunkowo małą ilość zrealizowanych transakcji wolnorynkowych – co niewątpliwie - wiąże się ze 
spadkiem możliwości nabywczych ludności. Większość transakcji dotyczących lokali mieszkalnych, 
które odbyły się w ostatnim czasie, to zbywane przez gminę na rzecz najemców lokale mieszkalne 
(bonifikowane do 95 %). Pojedyncze transakcje prywatne na ogół dotyczą mieszkań i domów 
położonych w budynkach przedwojennych, a te które dotyczą zbywania lokali nowych – są to w 
większości sprzedaże budynków w trakcie realizacji, na różnym etapie zaawansowania robót oraz 
lokale spółdzielcze. W ostatnim półroczu transakcjami lokali zbywanych w starych budynkach były 
sprzedaże bezprzetargowe gminy w budynkach usytuowanych w okolicach Rynku, oraz prywatne 
transakcje kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych na rynku wtórnym – gdzie cena jednostkowa za 1m2 
zbywanej powierzchni mieszkalnej w starych zasobach osiągnęła cenę średnio ok.1300.00 złotych 
(lokale sprzedawano w stanie wymagającym niewielkiego remontu). Lokale zbywane w budynkach 
stosunkowo nowych – osiągają pułap cenowy zbliżony do ok.2000.00 PLN za 1 m2 powierzchni. 

O wiele większe trudności wystąpiły na rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych do 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Zakup gruntu na cele budowlane mieszkaniowe jest związany 
nierozerwalnie z perspektywą dużej inwestycji jaką jest wybudowanie własnego domu. Koszt nabycia 
terenu do zabudowy na terenie miasta i gminy Paczków kształtuje się na poziomie 15-20 % wartości 
całej inwestycji. Wydatek zatem związany z nabyciem gruntu jest dopiero początkiem do zdobycia 
własnego lokum, a poza tym osiągnięcie celu jest związane dodatkowo z czasem trwania inwestycji. 
Brak w ostatnich latach transakcji kupna-sprzedaży działek w Paczkowie miał kilka przyczyn : brak 
wystarczających środków na rynku na podjęcie inwestycji, długość okresu inwestycji, oraz bardzo 
niewielka oferta gruntów przeznaczonych do zabudowy.  Jedyne tereny jako nowo wyznaczone pod 
budownictwo jednorodzinne znajdują się na północnych peryferiach miasta, na nieuzbrojonych 
terenach, wymagających w 100 % wybudowania infrastruktury technicznej. Terenów do zabudowy 
komercyjnej praktycznie brak. Nieruchomości gruntowe, jakie były sprzedawane na wolnym rynku 
Paczkowa – były to działki budowlane położone poza ścisłym centrum miasta – uzyskiwały one ceny 
od 30.00 zł/m2 do 160.00 zł/ m2. 
Na podstawie analizy rynku lokalnego gminy Paczków stwierdzono, że z uwagi na małą podaż 
zanotowano w ostatnim okresie tylko kilka zrealizowanych transakcji wolnorynkowych na obiekty 
użytkowe. Jednak te sporadycznie występujące transakcje zrealizowane cechuje nie ustabilizowany 
poziom cen wahający się w granicach  około 500,00 do 2000,00 zł/m2 powierzchni. Poziom cen 
głównie uzależniony od takich czynników jak : położenie, stan techniczny i wyposażenie, wielkość, 
przydatność dla branży komercyjnej.  
Najczęściej na lokalnym wolnym, rynku sprzedawane są lokale mieszkalne o małej i średniej wielkości 
– do 50 m2 , przy czym – w zależności od stanu i położenia lokalu – uzyskują one ceny od 1000.00 
zł/m2 do 2500.00 zł/ m2. Na obszarach wiejskich ceny lokali mieszkalnych są jeszcze niższe : od 
500.00 zł/m2 do 1500.00 zł/ m2. Na terenach wiejskich najczęstszym przedmiotem obrotu są grunty 
rolnicze o stosunkowo dużych areałach, a uzyskiwane w tym przedmiocie ceny do : przy gruntach do 
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0,50 ha – 25000.00 zł/ha, do 2 ha – 15000.00 zł/ha na obszarach większych, ponad 5 ha – nawet 
5000.00 zł/ha.  
Na miejscowym rynku tj. miasta Paczków, nie odnotowano obrotu nieruchomościami podobnymi do 
nieruchomości wycenianej.  

Ogólna charakterystyka przyjętego regionalnego rynku nieruchomości:  
Ceny na rynku nieruchomości usługowych (komercyjnych), są bardzo zróżnicowane i zależą nie tylko 
od wielkości obiektów i uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej, ale i takich 
czynników jako: estetyka i funkcja terenów sąsiedzkich, dostępność komunikacyjna miejscowości, 
wielkość miasta i stopień zamożności mieszkańców.  
Inwestorzy w odniesieniu do tego typu nieruchomości – kierują się najczęściej jednym z  trzech 
następujących motywów inwestycyjnych: 
- zaspokojenie własnych potrzeb przez zakup nieruchomości do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej, 
- oczekiwanie określonych korzyści finansowych z nieruchomości (wynajem, dzierżawa), 
- lokata wolnych środków jako inwestycja długoterminowa, w przyszłości dająca korzyść z tytułu 
potencjalnego wzrostu wartości nieruchomości,  
Transakcje,, które się już odbyły nie występują na tzw. rynku „lokalnym” , ale z uwagi na częstotliwość 
występowania mamy do czynienia z rynkiem „regionalnym”. Tak rozpatrywana analiza objęła więc 
terytorialnie nie tylko rynek miasta Paczków,  ale teren południowej części województwa opolskiego. 
 Przeanalizowano także rynek ofert występujących na wolnym rynku , gdzie przedmiotem oferty były 
nieruchomości zabudowane obiektami usługowo-magazynowymi. Oferty zebrano z terenu 
województwa opolskiego pomijając centra większych miast.             

Stan środowiska naturalnego:  
Obszar gminy Paczków pod względem ukształtowania terenu jest strefą urozmaiconą i bogatą w 
walory przyrodnicze, teren ten należy do czystych ekologicznie.  

Poziom bezrobocia:  
Bezrobocie w województwie opolskim na terenie powiatu nyskiego jest duże, zbliżone do średniej 
krajowej, na terenie miasta Paczków bezrobocie jest wyższe od przeciętnego w województwie.  

Przystawalność nieruchomości wycenianej do uwarunkowań rynku:  
Przyjęte cechy rynkowe wycenianej części nieruchomości nie odbiegają od cech obiektów 
sprzedanych na regionalnym rynku nieruchomości - w zbiorze obiektów możliwie najbardziej 
podobnych do wycenianego.   

Trend czasowy, poziom cen:  
Istnieje wiele metod określania trendów zmiany cen w czasie. Zmiany te można badać za pomocą 
metod statystycznych, a także stosując np. analizę par sprzedaży lub regresji powtórnej sprzedaży. 
Zastosowanie danej metody uwarunkowane jest dostępnością jednoznacznych informacji z rynku lub 
też ilością wiarygodnych transakcji. 
Metody statystyczne wymagają przy zadanych parametrach dużych próbek, co na rynku lokalnym jest 
nieosiągalne, podobnie jak i odnalezienie na tym rynku nieruchomości, które były już przedmiotem 
powtórnej sprzedaży.  
Ze względu na cel wyceny – analiza rynku objęła rynek nieruchomości zabudowanych obiektami 
usługowymi (komercyjnymi- wielofunkcyjnymi) oraz tego typu nieruchomości budynkowych w 
dokumentach planistycznych przeznaczonych pod zabudowę usługowa, mieszkalną i przemysłowa z 
dopuszczeniem funkcji usługowej. 
Respektując powyższe założenia należy stwierdzić, że lokalny rynek tego typu nieruchomości nie był 
w latach 2015 -2018 istotnie zróżnicowany cenowo, a różnice w cenach wynikały nie tyle z ich 
wzrostu, co raczej z atrakcyjności lokalizacji, stanu technicznego obiektów  i ze stopnia 
zurbanizowania terenu na których położona jest nieruchomość.  
W wyniku analizy danych dotyczących sprzedaży nieruchomości podobnych do wycenianej 
stwierdzono, że w latach 2015 - 2018 ceny nie uległy zmianie. Utrzymuje się stały, stabilny  poziom 
cen tego typu nieruchomości.  
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8. Wycena nieruchomości. 
Obiekty przyjęte do analizy rynku nieruchomościami zabudowanych obiektami biurowo-
usługowo-magazynowymi oraz tego typu nieruchomości budynkowych. 

Lp. Numer Data Obręb Gmina Przezn.  Pow.uż. Cena tr. Cjn 

  Rep.A/ trans.     obiektów   m2 zł zł/m2 

1 17/15 02.01.15 Radoszyn  Nysa  bud. usług-mag.  357,00 250 000 700,- 

2 3480/17 03.11.17 Radoszyn  Nysa   bud. usług.-mag.  145,00 195 000 1 345,- 

3 2821/15 24.11.15 Prudnik Prudnik bud. usług.-mag.  617,10 280 000 454,- 

4 3045/15 29.07.15 Trzeboszowice  Paczków  bud. warszt. -mag.   650,00 500 000 769,- 

5 284/16 21.05.16 Śródmieście  Nysa bud. magzynowe   960,00 500 000 521,- 

6 3817/15 09.09.15 Grodków Grodków  bud. warszt.-mag.  1 169,00 678 890 581,- 

7 1914/15 16.03.15 Śródmieście   Nysa bud. usług.-mag.  1 358,00 800 000 589,- 

8 1576/16 22.04.16 Głuchołazy   Głuchołazy    bud. usług.-mag.    289,70 340 000 1 174,- 

9 2249/17 12.10.17 Śródmieście     Nysa  bud. usług.-mag.  629,00 670 000 1 065,- 

10 616/17 29.05.17 Wróblewskiego     Nysa     bud. usług.- mag.    178,95 210 000 1 174,- 

11 2271/17 09.08.17 Głuchołazy       Głuchołazy  bud. usług.-mag   320,00 380 000 1 187,- 

 Ustalono udział poszczególnych cech w przedziale zmienności cen z próbki reprezentatywnej 
transakcji: 
C min =     454,00 zł / 1 m2 p. u. 
C max =  1 345,00 zł / 1 m2 p. u.  

       C = C max – C min = 1 345,00  –  454,00 = 891,00 zł; 
Ocena poprawności rozkładu cech i cen w zbiorze nieruchomości podobnych do wycenianej: 

C śr z 11 transakcji =  869,00 zł / 1 m2 p. u.  
C śr z Cmax i C min = 899,50 zł / 1 m2 p. u.  
Różnica: 3,4% - mieści się w dopuszczalnej granicy: ±10%; 
dC = C śr – C min =  415,00 zł; 

dC /  C = 46% mieści się w dopuszczalnej granicy: 50% ±10%; 
Powyższa analiza wskazuje że zbiór nieruchomości podobnych jest spójny – rozkład cen jest 
równomierny. 

 

Obliczenie zakresu współczynników korygujących:  
Gd =  C min / C Śr = 0,522 

Gg =  C max / C Śr = 1,548 

Wagi poszczególnych cech rynkowych jako ich procentowy udział w całkowitej rozpiętości cen C 
z uwagi na brak dostatecznej ilości danych do określenia ich w sposób analityczny, ustalono na 
podstawie analizy rynków rodzajowo podobnych oraz analizy preferencji nabywców nieruchomości w 
tym danych uzyskanych w agencjach obrotu nieruchomościami.    

Cechy i wagi cech rynkowych  

L.p. Rodzaj cechy Waga cechy 

1. Atrakcyjność lokalizacji  30% 

2. Renoma miejsca i funkcja  20% 

3. Stan techniczny obiektu i wyposażenie   30% 

4. Ograniczenia w sposobie użytkowania  10% 

5. Wielkość obiektów i funkcjonalność 10% 

6. Suma 100% 
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Cechy  rynkowe Ocena 

Atrakcyjność lokalizacji Dobra 

Przeciętna 

Słaba 

Renoma miejsca i funkcji Dobra 

Przeciętna  

Słaba 

Stan techniczny obiektu i 
wyposażenie 

Dobry Sz < 15 % 

Zadowalający Sz 
15-30%   

średni 

Ograniczenia w sposobie 
użytkowania 

Małe 

Przeciętne 

Duże 

Wielkość obiektów i funkcjonalność Przeciętna 

Duża 

Ustalono następującą skalę oceny poszczególnych cech: 

Lp. Cecha rynkowa Gradacja 

cechy 

Opis 

1 Atrakcyjność 

lokalizacji 

dobra  Położenie w dobrej dzielnicy, dobrze skomunikowane z centrum miasta 

przeciętna Położenie w strefie pośredniej lub peryferyjnej miejscowości, dobrej 
dzielnicy, blisko lub średnio do komunikacji 

słaba Położenie na obrzeżach miejscowości, z trudniejszym dojazdem 

2 Renoma miejsca i 

funkcji 

dobra  Zabudowa komercyjna w przewadze prestiżowa, atrakcyjna i dobrze 
dostępna, z tradycjami, dobra odległość między obiektami 

przeciętna  Zabudowa mieszkaniowa i komercyjna, dosyć gęsta zabudowa bez 
dodatkowych utrudnień, bez tradycji 

słaba  Zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowo, nie mająca tradycji, w 
sąsiedztwie tereny wyłącznie mieszkaniowe lub rolne 

3 Stan techniczny 

obiektu i 

wyposażenie  

dobry Wysoka technologia wykonawstwa, dodatkowe stałe elementy 
wyposażenia, media i instalacje dodatkowe 

zadowalający  Technologia wykonawstwa prawidłowa, średnia jakość zastosowanych 
materiałów, media podstawowe 

średni  Niskiej jakości materiały, marne wykonanie, brak docieplenia ścian, słaba 
stolarka lub dach, brak wszystkich mediów , do remontu 

4 Ograniczenia w 

sposobie 

użytkowania 

małe  Brak ograniczeń 

przeciętne Wynikające z planu zagospodarowania lub innych przepisów 

duże Wynikające z zabudowy, istniejących służebności lub zakazów 

5 Wielkość obiektów 

i funkcjonalność 

przeciętna Zróżnicowanie wielkości obiektów – w zależności od próbki porównawczej 
(do 500 m2 p.u. - od gradacja ceny w przeliczeniu na  1 m2 różnicy 
wielkości) – cena najwyższa  

duża powyżej 500 m2 p.u. - cena obniżona odpowiednio o przyrost wartości 

Określenie wartości atrybutów (cech rynkowych) nieruchomości o cenie maksymalnej  (obiekt nr 2):  
- Atrakcyjność lokalizacji : dobra,  
- Renoma miejsca i funkcji : dobra    
- Stan techniczny i wyposażenie: dobry  
- Ograniczenia w sposobie użytkowania:  małe    
- Wielkość obiektów i funkcjonalność:  przeciętna,   

Określenie wartości atrybutów (cech rynkowych) nieruchomości o cenie minimalnej (obiekt nr 3) :  
- Atrakcyjność lokalizacji : słaba,  
- Renoma miejsca i funkcji : słaba,    
- Stan techniczny i wyposażenie: średni   
- Ograniczenia w sposobie użytkowania:  przeciętne,    
- Wielkość obiektów i funkcjonalność:  duża,   
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Określenie wartości atrybutów (cech rynkowych) szacowanej nieruchomości:  
Lp. Cechy rynkowe Charakterystyka 

1. Atrakcyjność lokalizacji przeciętna 

2. „Renoma” miejsca i funkcji słaba 

3. Stan techniczny obiektu  i wyposażenie zadowalający 

4. Ograniczenia w sposobie użytkowania małe  

5. Wielkość obiektów i funkcjonalność duża   

Obliczenie współczynników korygujących dla szacowanej nieruchomości bez uwzględnienia 
położenia ceny średniej w przedziale [ Cmin. , C max.] 

Lp. Cechy rynkowe Udział cechy 
w  

Δ C [ %] 

Zakres współczynnik. 
korygujących 

Wartość 
współczynnika     

Σ Ui 

1. Atrakcyjność lokalizacji 30 0,1566 0,4644 0,3105 

2. Renoma miejsca 20 0,1044 0,3096 0,1044 

3. Stan techniczny i 
wyposażenie  

30 0,1566 0,4644 0,3105 

4. Ograniczenia 10 0,0522 0,1548 0,1548 

5. Wielkość obiektów   10 0,0522 0,1548 0,0522 

 Suma : 100 % 0,522 1,548 0,9324 
Wartość rynkowa 1 m2 powierzchni wycenianej nieruchomości wg danych zawartych w tabeli 
powyżej wynosi:  

Cśr x ∑ ui  =  869,00  zł x 0,9324 = (po zaokrągleniu) =  810,00 zł;  
słownie: osiemset dziesięć złotych    

     

Wartość rynkowa (WRA) wycenianej nieruchomości  wynosi:  
W=  810,00 zł,/m2 p.u.  x 660,95 m2 p.u. =  535 369,50 zł,- 

przyjęto (po zaokrągleniu) : 535 000,00 zł;  
słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych      
 
 
 

Wartość 1/4 części udziału w nieruchomości wynosi:  
W ¼ cz. udziału =  810,00 zł,/m2 p.u.  x 660,95 m2 p.u. x 1/4 =  133 842,37 zł,- 

przyjęto (po zaokrągleniu) : 134 000,00 zł;  
słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych      
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8. Analiza wartości i podanie końcowego wyniku wyceny. 
Średnia cena przypadająca na 1 m2 powierzchni użytkowej budynków w zbiorze nieruchomości 
podobnych do wycenianej - sprzedanych na lokalnym rynku wynosi: 867,00 zł.  

Powierzchnia użytkowa obiektów którymi zabudowana jest szacowana nieruchomość, wynosi: 
660,95 m2. Wartość przypadająca na 1 m2 powierzchni użytkowej wycenianego obiektu wynosi: 988,- 
zł. Jest to wartość wyższa od wartości średniej o 14% co wynika gównie z lokalizacji szacowanej 
nieruchomości oraz stanu technicznego obiektów którymi jest zabudowana.  

Stan techniczny obiektów  którym zabudowana jest szacowana nieruchomość określić należy jako 
zadowalający, a jej lokalizacje jako przeciętną.  

 Jako końcowy wynik wyceny podaję następującą wartość:   
wartość nieruchomości budynkowej - 

 obiektów biurowo-usługowo-magazynowych,   
stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności  

wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, 
dla której prowadzona jest KW OP1P/00041376/9: 

W =  535 000,00 zł; 
słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 

  

 
Wartość 1/4 części udziału w nieruchomości budynkowej - 

dla której prowadzona jest KW OP1P/00041376/9: 

W =  134 000,00 zł; 
słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych 

 
Przyjęcie tych wartości jako końcowy wynik mojej wyceny uzasadniam tym, że zostały one 
oszacowane po dokonaniu analizy cen zanotowanych na lokalnym rynku nieruchomości (na podstawie 
aktów notarialnych), oszacowaniu z uwzględnieniem cen najniższych i najwyższych zanotowanych na 
lokalnym rynku nieruchomości, a także z uwzględnieniem istotnych cech oraz danych dotyczących 
wycenianej nieruchomości.  

 
9. Klauzule i ustalenia dodatkowe. 
- Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z przepisami prawa,  a także zgodnie ze 
stanem faktycznym i prawnym. 
- Autor wyceny, zastrzega możliwość formułowania opinii o tym operacie szacunkowym lub danych w 
nim zawartych wyłącznie przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów ustawy z 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
- Operat ten nie powinien być udostępniany osobom postronnym nie związanym bezpośrednio z 
celem niniejszej wyceny. 
- Operatu  tego  nie można wykorzystywać do żadnego innego celu niż określony w tym operacie bez 
uzgodnienia z autorem tego opracowania. 
- Rzeczoznawca Majątkowy - autor tego opracowania nie odpowiada za wady ukryte wycenianych 
obiektów w tym za nieujawnione wady prawne. 
- Dane przedstawione w tym operacie nie są podstawą do stwierdzenia przebiegu granic prawnych 
nieruchomości.  
- Operat ten nie jest opinią o stanie lub możliwościach zagospodarowania - przeznaczenia - 
wykorzystywania wycenianej nieruchomości, a jedynie stwierdza się ogólnodostępne dane na ten 
temat.   

11. Załączniki do wyceny. 
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Mapa lokalizacyjna. 
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Przeznaczenie w m.p.z.p. 
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Dokumentacja fotograficzna wg stanu na dzień oględzin. 
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