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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO  NIERUCHOMOŚCI 

sporządzonego w dniu   05.06.2017 r.  przez Wiolettę Magdziarz Pawełek 
 

1. Cel wyceny 

Sprzedaż 

nieruchomości1 

x 

 

Dla zabezpieczenia 

wierzytelności banku 

 Inny  

 

2. Położenie nieruchomości 

Gmina (miasto): 

Brzesko 

Obręb ew: 

Jadowniki 

 Nr działki (n-ry grupy działek): 2241/2, 

2544/4 

3. Opis nieruchomości 

Nr działki Rodzaj 

nieruchomości2 

Funkcja dominująca 

wg. miejsc. planu 

zagospodarowania 

Uzbrojenie działki3 Wartość 

gruntu 

2241/2, 2544/4 Nieruchomość 

gruntowa 

zabudowana  i 

niezabudowana 

Obszar strefy wieko -

przestrzennej 

centralnej, 

urbanizacja typu 

miejskiego i 

podmiejskiego 

x- Sieć wodociągowa, 

- Lokalne ujęcie wody, 

x- Sieć 

elektroenergetyczna 

220V, 

-Sieć 

elektroenergetyczna 

380V, 

- Sieć ciepłownicza, 

x- Sieć gazowa, 

- Kanalizacja sanitarna 

sieciowa, 

x- Kanalizacja sanitarna 

lokalna, 

- Sieć telefoniczna, 

- TV kablowa, 

- Kanalizacja burzowa 

 

 

Łączna wartość nieruchomości: 412.000zł  

Słownie : czterysta dwanaście  tysięcy  zł  

 

 Data 05.06.2017 r. 

Podpis 
 

 

                                                           
1 W odpowiednim polu należy wstawić znak „X”, w pozostałych znak „–„. 
2 Odpowiednią liczbę należy wyróżnić poprzez obwiedzenie. 
3 Uzbrojenie istniejące należy oznaczyć przez obwiedzenie odpowiednich liczb, zaś uzbrojenie możliwe do 

podłączenia  – przez podkreślenie odpowiednich liczb. 
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1. PODSTAWY FORMALNE ORAZ PRAWNE  

I ZAKRES OPINII 

 

1.1. Podstawa formalna 

Podstawę formalną stanowi zlecenie z dnia 12.04.2017 r. Zleceniodawcą 

wyceny  jest Sąd Rejonowy w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. 

Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.  

 

1.2. Przedmiot i zakres opinii 
 

Przedmiotem opinii jest ustalenie wartości rynkowej działek numer ew 2241/2 i 

2544/4 zabudowanej domem mieszkalnym położonych w Jadownikach obręb 2. 

 

1.3. Cel opinii 

Celem opinii jest określenie wartości rynkowej działek nr 2241/2, 2544/4 dla 

sprzedaży w drodze przetargu przez Syndyka. 

 

1.4. Podstawy prawne opinii nieruchomości 

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

707 wraz z późniejszymi zmianami, a w szczególności: 

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

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

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

rzeczowe” 

 

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

Nr 43, poz.296, Dz. U z 2014r poz. 101 wraz z późniejszymi zmianami,  

a w szczególności: 

- w zakresie przepisów definiujących sposób opisu i oszacowania 

nieruchomościami, Część druga. „Postępowanie zabezpieczające  

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

„Egzekucja z nieruchomości”. Rozdział 3. „Opis i oszacowanie”. 
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3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.sierpnia 1997 r. (jednolity 

tekst z 2015 r. Dz. U. poz. 1774), wraz z późniejszymi zmianami,  

a w szczególności: 

- w zakresie przepisów Działu IV „Wycena nieruchomości” Rozdział  

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

rynkową nieruchomości oraz Art. 152 – 156 definiujące sposoby określania 

wartości nieruchomości, zasady dokonywania wyboru właściwego podejścia, 

zasady stosowania podejścia porównawczego oraz formy sporządzenia opinii  

o wartości nieruchomości. 

 

4. Rozporządzenie Radu Ministrów z dnia 21 września 2004 r.  w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 

poz. 1209  ze zmianami. Zmiana w Dz. U. Nr . 165 poz. 985 z 2011 r. , wraz  

z późniejszymi zmianami, a w szczególności: 

- w zakresie przepisów Rozdziału 2 „Określanie wartości nieruchomości przy 

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

określania wartości rynkowej nieruchomości oraz zasad i warunków 

stosowania podejścia porównawczego nieruchomości, 

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

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

zawartość operatu szacunkowego. 

 

5. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny przyjęte przez Radę Krajową Polskiej 

Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych– jako podstawa 

merytoryczna i warsztatowa. 

 

 

1.5. Źródła informacji i wykorzystane materiały 

(1) Źródła informacji 

1. Starostwo Powiatowe w Brzesku – dane zawarte w aktach notarialnych, 

dotyczące transakcji nieruchomościami porównywalnymi. 

2. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Brzesko  

wraz z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

3. Dane uzyskane w biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  

w Brzesku – przegląd transakcji. 
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(2) Literatura fachowa 

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

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2005  

2. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego – M. 

Prystupa – Polska  Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 

Warszawa 2003 rok. 

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

4. Wycena mienia – M. Prystupa – Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 

2000 rok. 

5. Nieruchomość a rynek – E. Kucharska- Stasiak – Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2000 rok.  

 

1.6. Materiały pomocnicze 

 

 Wyniki oględzin 

 Informacje i dokumenty udostępnione przez Zleceniodawcę 

 Kopie map terenu 

 Informacje uzyskane w Urzędzie Gminy Brzesko, na temat 

przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego 

 Odpis  KW 

 

1.7. Określenie istotnych dat dla opinii 

 

Data sporządzenia opinii                                                                          05.06.2017 r. 

 

Data, na którą określono wartość przedmiotu opinii 

Ustalona w operacie wartość nieruchomości nie 

uwzględnia podatków i opłat, jakie potencjalny 

nabywca nieruchomości będzie zobowiązany zapłacić 

w związku z jej nabyciem          

                      

05.06.2017 r. 

 

Data, na którą określono i uwzględniono w opinii stan 

przedmiotu wyceny  

 

24.04.2017 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości                                                     24.04.2017 r. 
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2. OPIS PRZEDMIOTU OPINII 

 

2.1. Stan prawny nieruchomości 

 

Nieruchomość podlegająca wycenie położona jest  w gminie Brzesko, 

miejscowość Jadowniki, obręb nr 2 przy ul. Nadbrzeżnej 34 i ma  

uregulowany stan prawny w księgach wieczystych:  TR1B/00027132/8 oraz 

TR1B/00030096/7, która  jest prowadzona przez IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku. 

 

Jak wynika z zapisów w księdze wieczystej KW NR TR1B/00027132/8, 

właścicielem gruntu obejmującego m.in. działkę o numerze ewidencyjnym: 

2544/4  o powierzchni 1525 m2  jest  Barbara Staniek i Andrzej Staniek 

jako wspólność ustawowa majątkowa małżeńska.  

W dziale III tej księgi wpisano ograniczone prawo rzeczowe związane z inną 

nieruchomością: 

 Nieodpłatna  i nieograniczona w czasie służebność gruntowa 

przejazdu, przechodu i przeprowadzania wszelkich mediów 

istniejącym szlakiem drogowym szerokości 5 metrów biegnącym 

wzdłuż południowej, a następnie wschodniej granicy działki nr 2544/4 

– na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 2541/3; 

  Ostrzeżenie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na rzecz CAN 

PACK Biuro Usług Rachunkowych Sp. z o.o. i CAN-PACK S.A. 

W dziale IV wpisano: 

 Hipotekę umowną zwykłą na rzecz Getin Noble Bank S.A. w kwocie 

255 000 zł; 

 Hipotekę umowną kaucyjną na rzecz Getin Noble Bank S.A. w kwocie 

127 500 zł; 

 Hipotekę przymusową na rzecz Prokuratury Rejonowej Kraków – 

Prądnik Biały w kwocie 360 000 zł; 

 Hipotekę przymusową na rzecz CAN PACK Spółka Akcyjna  

w kwocie 420 214,20 zł. 

 

Jak wynika z zapisów w księdze wieczystej KW NR TR1B/00030096/7, 

właścicielem gruntu obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym: 2241/2  

o powierzchni 400 m2  jest  Barbara Staniek i Andrzej Staniek jako 

wspólność ustawowa majątkowa małżeńska.  

W dziale III i IV brak wpisów. 
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Wypis z rejestru gruntów nie jest zgodny z KW Nr TR1B/00027132/8 i 

TR1B/00030096/7. Według wypisu: 

 

Nr Działki Powierzchnia (ha) 

2241/2 0,04 

2544/4 0,24 

 

 

 

2.2.  Przeznaczenie nieruchomości 

 

Ze względu na brak ważności miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Brzesko do niniejszej wyceny przyjęto przeznaczenie 

terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość  

z „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

Brzesko” -  obszary strefy wielkoprzestrzennej centralnej, urbanizacja typu 

miejskiego i podmiejskiego 

 

 

 

2.3. Lokalizacja i otoczenie 

Działki o numerze ewidencyjnym  2241/2 i 2544/4  o łącznej powierzchni 2800 

m2 położone są w  gm. Brzesko, miejscowości Jadowniki. Działki położone są 

obok siebie, tworzą całość. Teren działek płaski, kształt  regularny, na odcinku 

o długości ok. 110m i szerokości 5m działka 2544/4 wykorzystywana jest jako 

droga – na tym odcinku jest również ustanowiona służebność gruntowa.  

Działka 2241/2 stanowi długi wąski pas porośnięty trawą. Najbliższe otoczenie 

stanowi zabudowa domów jednorodzinnych oraz użytki rolne. Lokalizacja 

działki korzystna: w odległości ok. 1 km znajduje się droga krajowa 94, ok. 2 

km Kościół Rzymsko – Katolicki, ok 1,5 km Szkoła Podstawowa, ok. 1 km 

Gimnazjum, ok. 1,5 km Wiejski Ośrodek Zdrowia. Działki położone w 

odległości ok 4 km od centrum miasta Brzesko. Działka uzbrojona jest w sieć: 

elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Działki częściowo 

ogrodzone siatką rozciągniętą pomiędzy metalowymi słupkami – od strony 

frontowej brak ogrodzenia. Wejście do budynku mieszkalnego oraz podjazd 

wykonane z płyt betonowych.  Na działce znajdują się wieloletnie nasadzenia 
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oraz trawnik, a także murowany garaż o pow. użytkowej 41,19 m2 oraz wiata 

dobudowana do budynku mieszkalnego o pow. 21,17 m2.  

 
 

Działka 2544/4 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym  III kondygnacyjnym, 

murowanym z pustaków betonowych, ocieplonym, otynkowanym, krytym 

blachą. Budowa zakończona w 1991 roku.  

Wejście do budynku możliwe bezpośrednio z podwórza jak również po 

schodach betonowych obłożonych płytkami bezpośrednio na II kondygnację.  

Na I kondygnacji znajduje się: 

- pokój I zaadaptowany  z garażu z obniżonym sufitem obłożonym płytami 

kartonowo – gipsowymi  o wysokości 2,0 m, pow. użytkowej 11,27 m2 (x50%) 

– na podłożu płytki podłogowe, ściany z tynkiem cementowo – wapiennym 

malowane farbą emulsyjną; 

- pokój II o pow. użytkowej 13,77 m2, na podłożu płytki podłogowe, z tynkiem 

cementowo – wapiennym pomalowane farbą emulsyjną; 

- przedpokój I (stanowiący wejście do budynku z drzwiami stalowymi) o pow. 

użytkowej 5,53 m2 – na podłożu płytki  podłogowe, na ścianach panele ścienne. 

- kuchnia o pow. użytkowej 8,33 m2, na podłożu płytki podłogowe, ściany 

częściowo obłożono płytkami ściennymi częściowo z tynkiem cementowo – 

wapiennym pomalowano farbą emulsyjną ; 

- pokój III o pow. użytkowej 9,85 m2 – na podłożu płytki podłogowe, ściany     

obłożono  dekor tynkiem; 

- przedpokój II o pow. użytkowej 2,91 m2 – na podłożu płytki podłogowe, na 

ścianach  częściowo panele ścienne; 
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- kotłownia z wyjściem na zewnątrz budynku o pow. użytkowej 6,5 m2 – na 

podłożu płytki podłogowe, ściany malowane częściowo farbą olejną. W 

kotłowni znajduje się piec do centralnego ogrzewania - węglowy; 

- łazienka o  pow. użytkowej 9,38 m2 – na podłożu płytki podłogowe, na 

ścianach do wys. 2,23 m płytki ścienne. 

 

Wejście po schodach na II kondygnację (schody betonowe obłożone płytkami) 

ściany z  tynkiem cementowo – wapiennym pomalowano farbą emulsyjną w 

stanie do odświeżenia 

Na II kondygnacji znajduje się / aktualnie nieużytkowana/: 

- przedpokój o pow. użytkowej 6,21 m2 – na podłożu płytki podłogowe, ściany 

cementowo – wapienne pomalowane farbą emulsyjną i kredkami – w stanie do 

ponownego malowania; 

- salon o pow. użytkowej 30,92 m2 – na podłożu panele podłogowe, ściany z 

dekor tynku, okna drewniane, z salonu wyjście na balkon (taras połączony         

z dobudowaną do budynku wiatą i garażem); 

- kuchnia o pow. użytkowej 8,60 m2 – na podłożu panele podłogowe, ściany 

cementowo – wapienne pomalowane farbą emulsyjną; 

- toaleta/wc  o pow. użytkowej 1,35 m2; 

- przedpokój o pow. użytkowej 2,45 m2 (główne wejście do budynku 

mieszkalnego); 

- pokój o pow. użytkowej 10,82 m2 – na podłożu panele podłogowe, ściany 

cementowo – wapienne pomalowane farbą emulsyjną. 

 

Wejście po schodach na III kondygnację  po schodach betonowych obłożonych 

płytkami 

 Na III kondygnacji znajduje się: 

- przedpokój o pow. użytkowej 3,92 m2 – na podłożu płytki podłogowe, ściany 

obłożone boazerią; 

- pokój z wyjściem na balkon o pow. użytkowej 15,31 m2 – na podłożu 

częściowo panele podłogowe, częściowo płytki podłogowe, ściany cementowo 

– wapienne pomalowane farbą emulsyjną; 

- kuchnia połączona z jadalnią o pow. użytkowej 21,69 m2 – na podłożu panele 

podłogowe, ściany częściowo obłożono płytkami ściennymi częściowo 

pomalowano farbami emulsyjnymi w części jadalni ściany porysowane 

kredkami widoczne ślady odpadania farby; 
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- łazienka o pow. użytkowej 5,38 m2 – płytki podłogowe i ścienne, sufit 

obłożony tapetą z widocznym zagrzybieniem, widoczne ślady odpadania płytek; 

- pomieszczenie pomocnicze – strych -  na podłożu wylewka. 

 

Budynek częściowo użytkowany – I kondygnacja.  Kondygnacja II i III wymaga 

prac remontowych. W budynku mieszkalnym drzwi wewnętrzne płycinowe.  

 

 

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego według dokonanych pomiarów 

w dniu oględzin: 

 

Pu= 169,55 m2 

 

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego według danych uzyskanych    

w Starostwie Powiatowym w Brzesku: 

 

Pz=95 m2 

 

 

3. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU 

 

Okres monitorowania rynku: 2015 r. –2017 r. 

Obszar rynku -   gmina Brzesko 

Rynek – nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi 

 

W  Brzesku i w najbliższych okolicach, na rynku nieruchomości mieszkalnych 

(domy jednorodzinne), od kilku lat następuje zmiana upodobań inwestorów. 

Obserwuje się zwiększone zainteresowanie terenami w niedalekiej odległości 

od centrum miasta (do ok. 5 km).  

Transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jest na rynku mało, można stwierdzić, że rynek ten jest słabo 

rozwinięty. Na podstawie przeprowadzonej analizy transakcji sprzedaży takich 

nieruchomości, położonych na terenie gminy Brzesko stwierdzono, że ich 

przedział cenowy waha się pomiędzy 1 767,96 zł do 3 053,44 zł za 1 m2 p.u. 

Nieruchomości takie sprzedawane są w przeliczeniu za 1 m2 powierzchni 

użytkowej. Wpływ na cenę ma głównie: lokalizacja, stan techniczny 

zabudowań, otoczenie, powierzchnia (domu i działki) oraz forma 

architektoniczna. 
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Przy analizowaniu transakcji sprzedaży, szczególnie zwrócono uwagę na 

postrzeganie konkretnych miejsc przez potencjalnych nabywców pod 

względem ich atrakcyjności tj.: odległość od obiektów uciążliwych, ruchliwych 

ulic, jak też ze względu na możliwość dojazdu i stan techniczny oraz wiek 

budynku. Z własnych analiz przeprowadzonych na podstawie transakcji 

sprzedaży na rynku podobnych nieruchomości z ostatnich kilku lat wynika, że 

od dwóch lat następuje  stabilizacja cen – brak wyraźnych tendencji 

wzrostowych i spadkowych  nieruchomości podobnych. Podczas badania rynku 

nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi na terenie 

miejscowości Jadowniki stwierdzono, że istniały transakcje kupna – sprzedaży 

takimi nieruchomościami, jednak budynki te były o konstrukcji drewnianej lub 

w stanie surowym zamkniętym.  
 

 

 

4. OKREŚLENIE SPOSOBU WYCENY 

 

Zgodnie ze zleceniem, wycena ma na celu określenie wartości rynkowej 

nieruchomości do sprzedaży przez Syndyka. 

 

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

o gospodarce nieruchomościami „Wartość rynkową nieruchomości stanowi jej 

przewidywana cena, możliwa do uzyskania na rynku, ustalona  

z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu 

następujących warunków: 

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

przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy, 

2) Upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku  

i do wynegocjowania warunków umowy”. 

Jednocześnie zgodnie z  Art. 134 ust. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami 

„Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się  

w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan 

nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie 

nieruchomościami.” 

Do określenia wartości rynkowej nieruchomości w naszym przypadku zgodnie  

z § 4. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości  

i sporządzania operatu szacunkowego, zastosowano podejście porównawcze, 

metodę porównywania parami. 

Przy określaniu wartości nieruchomości w podejściu porównawczym do 

porównania przyjęto ceny nieruchomości, które uzyskane zostały za nie  

w transakcjach rynkowych. 
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Zgodnie ze zleceniem wycena nieruchomości ma na celu  określenie wartości 

nieruchomości, jako całości. 

Wycena nieruchomości oraz określona w jej rezultacie wartość rynkowa 

nieruchomości pełni funkcje doradcze, tzn. służy do określenia kwoty, którą 

zdaniem wykonawcy wyceny stanowi najbardziej przewidywaną cenę możliwą 

do uzyskania na rynku. 

 

 

5. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 

5.1. Opis zastosowanego podejścia i metody wyceny 

 

Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy 

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

podobne nieruchomości, które były przedmiotem obrotu rynkowego, 

skorygowanymi ze względu na cechy różniące je i ustalonymi  

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

Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości  

i sporządzenia operatu szacunkowego, „Przy zastosowaniu podejścia 

porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieruchomości 

podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych 

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

ww. Rozporządzenia oraz mając na uwadze specyfikę wycenianej 

nieruchomości do jej wyceny zastosowano metodę porównywania parami. 

Natomiast zgodnie z ust 3 ww. Rozporządzenia „Przy metodzie porównywania 

parami porównuje się nieruchomość  będącą przedmiotem wyceny, której cechy 

są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem 

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

transakcji oraz cechy tych nieruchomości. 

 

a) Analiza danych i założenia przyjęte w wycenie 

 

Stosując ww. metodę przyjęto następujące założenia: 

1.  Wartość szacowanej nieruchomości znajdzie się pomiędzy ceną minimalną , 

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

okresie. Zgodnie jednak ze Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny  - 

„Podejście porównawcze stosuje się przy założeniu, że znane są ceny 

transakcyjne nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, warunki 

dokonania transakcji, a także cechy nieruchomości wpływające na te ceny, 

zwłaszcza na ich zróżnicowanie. Przez nieruchomość podobną należy rozumieć 
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nieruchomość, która jest porównywalna  

z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan 

prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej 

wartość. Do porównań należy wykorzystać nieruchomości podobne, które były 

przedmiotem sprzedaży w okresie najbliższym, poprzedzającym datę wyceny, 

ale nie dłuższym niż dwa lata od daty, na którą określa się wartość 

nieruchomości. Wykorzystanie cen z innych okresów wymaga szczegółowego 

uzasadnienia”. W naszym przypadku ceny nieruchomości analizowano  

w okresie od 2015 roku do 2017 roku. Założenie to pozwoliło zakreślić granice 

poprawek stosowanych w trakcie prowadzenia analizy porównawczej. 

2.   Przed przystąpieniem do analizy porównawczej uwzględnia się zmiany 

poziomu cen, występujące wskutek upływu czasu, na lokalnym rynku 

nieruchomości. 

 

3.  Analizę porównawcza prowadzimy w parach tj. pomiędzy obiektem 

wycenianym o znanych cechach, lecz nieznanej wartości, a obiektem o znanej 

cenie  i znanych cechach. Gdy mamy kilka obiektów do porównań, tworzymy 

kilka par, w których każdorazowo występuje wyceniana nieruchomość. 

Ostateczną wartość wycenianej nieruchomości ustalamy, jako średnią ważoną  

z sumy wyników uzyskanych w poszczególnych parach. 

 

4.  Analizę porównawczą dotyczącą wielkości poprawek prowadzimy wyłącznie 

na zbiorze cech rynkowych, jakie występują na danym rynku lokalnym, i które 

decydują o wartości rynkowej nieruchomości. 

 

b) Określenie zakresu cen nieruchomości 

 

Dla potrzeb niniejszej wyceny  określono rynek nieruchomości gruntowych 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jako obszar ciągły obejmujący teren 

gminy Brzesko. 

Dla ustalenia wartości rynkowej wycenianej nieruchomości zbadano obrót  

i ceny transakcyjne nieruchomości w okresie ostatnich 24 miesięcy. W badanym 

okresie na wyznaczonym rynku lokalnym przeprowadzono kilka transakcji,  

w których przedmiotem sprzedaży były działki zabudowane budynkami 

mieszkalnymi. Cena najtańszej nieruchomości o podobnych parametrach i 

cechach, co nieruchomość wyceniana sprowadzona do wskaźnika 1m2 

powierzchni użytkowej budynku wynosiła C min =1 767,96 zł za 1m2, a cena 

najdroższej C max = 3 053,44 zł za 1m2.  

 Zgodnie z założeniem pierwszym przyjęto, że wartość nieruchomości w 

odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej budynku znajdzie się w przedziale 

[1 767,96 zł : 3 053,44 zł ]   
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l.p. Lokalizacja 
Data/ 

rep. 

Nr 

działki 

Pow. użytk./ 

Pow. działki 
Cena transakcji Cena 

1 
Sterkowice, obr. 7 

ul. Fiołkowa  

19-11-2016 

rep. 4662/16 
48… 

171,20 m2 

4400 m2 
381 000 zł 2225,47 zł/m2 

2 
Jasień, obr. 3 

ul. Klonowa  

19-08-2016 

rep. 3482/1 
87… 

187,20 m2 

1719 m2 
350 000 zł 1 869,99 zł/m2 

3 
Okocim, obr. 5 

ul. Zamkowa  

05-08-2016 

rep. 5971/16 
56… 

80,00 m2 

1398 m2 
194 000 zł 2 425,00 zł/m2 

4 
Poręba Spytkowska, 

obr. 6 

15-07-2016 

rep. 3236/16 
80… 

168,00 m2 

2216 m2 
300 000 zł 1 785,21 zł/m2 

5 
Jasień, obr. 3  

ul. Warszawska  

22-03-2016 

rep. 1157/16 
11… 

181,00 m2 

800 m2 
320 000 zł 1 767,96 zł/m2 

6 
Okocim, obr. 5 

 

07-03-2016 

rep. 451/16 
75… 

157,20 m2 

1364 m2 
480 000 zł 3 053,44 zł/m2 

7 
Jadowniki, obr. 2 

ul. Bernackiego 

24-02-2016 

rep. 1205/16 
41… 

198,20 m2 

2665 m2 
570 000 zł 2 875,88 zł/m2 

 
 

Cena maksymalna:   Cmax = 3 053,44 zł/m2  

Cena minimalna:    Cmin = 1 767,96 zł/m2  
 

 

Δ C = 1 285,48 zł/m2 

 

c)  Ustalenie cech porównawczych 

 

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

pod uwagę uwarunkowania lokalnego rynku i rodzaj wycenianych 

nieruchomości określono na podstawie analiz własnych oraz doświadczeń  

z innych rozwiniętych rynków zbiór cech rynkowych o charakterze lokalnym, 

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

- położenie i sąsiedztwo – uwzględnia położenie szczegółowe w analizowanej 

strefie, uwzględnia korzyści lub uciążliwości występujące w najbliższym 

otoczeniu mające wpływ na komfort korzystania z nieruchomości. 

- stan techniczny budynku – uwzględnia wiek budynku oraz przeprowadzone 

remonty, 

- powierzchnia i kształt gruntu – uwzględnia istniejące różnice w powierzchni 

gruntu jego kształt i  ograniczenia w zabudowie działki 

- forma architektoniczna budynku – uwzględnia liczbę kondygnacji budynku 

mieszkalnego oraz formę zabudowy. 

 

Analiza rynku pozwoliła ustalić wpływ poszczególnych cech na ocenę, a więc 

ustalić wagę tych cech. Każda z wyróżnionych cech wskazuje wewnętrzną 
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niejednorodność. Stało się to podstawą dalszego, wewnętrznego podziału 

odzwierciedlającego ocenę poszczególnych cech na rynku nieruchomości. Ze 

względu na różnice występujące pomiędzy poszczególnymi cechami obiektów 

porównawczych oraz obiektu wycenianego, jako parametr porównawczy 

przyjęto cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku uzyskaną z podzielenia ceny 

transakcyjnej przez powierzchnię użytkową budynku.  

 

 

Tabela 1. Określenie cech  rynkowych  

Lp. Rodzaj cechy 

Procentowy 

wpływ na ceny/ 

waga cechy. 

Strefa, klasy 

1 Położenie i sąsiedztwo 30% 
Korzystne 

Średnio korzystne 

Niekorzystne 

2 Stan techniczny budynku 30% 

Korzystny 

Średnio korzystny 

Przeciętny 

Niekorzystny 

3 Powierzchnia i kształt gruntu 20% 
Duża foremna 

Średnia foremna 

Mała nieforemna 

4 Forma architektoniczna 20% 
Korzystna 

Średnio korzystna 

Niekorzystna 

 

 

d)   Porównanie parami 

 

 Do wyceny nieruchomości metodą porównania parami, ze znanych 

transakcji, wybrano trzy nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami 

mieszkalnymi, sprzedane w okresie ostatnich 24 miesięcy w celu ustalenia 

wartości wycenianej nieruchomości. 

 

 

Transakcja nr 1 

Źródło notowania: akt notarialny, Stan prawny: własność 

Rodzaj transakcji: wolny rynek, Strony: osoba fizyczna -> osoba fizyczna 

Rodzaj konstrukcji: murowana, , Stan zaawansowania robót budowlanych: stan ukończony, Rok 

budowy: 1998 

Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko, m. Sterkowice, ul. Fiołkowa, obręb - 7, pow. 

działki: 4400 m2 
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Data/ 

repertorium 

Nr 

działki 
Pow. użytkowa 

Cena transakcji/ 

Cena m2 

19-11-2016 

rep. 4662/16 
48… 171,20 m2 

381 000 zł 

2 225,47 zł/m2 

Opis: Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, murowanym,  krytym dachem dwuspadowym  z 1998 roku 

o pow. zabudowy 214 z dobudowanym do budynku garażem. Działka ze wszystkich stron ogrodzona, położona 

bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. Ogród zagospodarowany ozdobnymi nasadzeniami 

wieloletnimi oraz drzewami owocowymi. 

 

 

 

Transakcja nr 2 

Źródło notowania: akt notarialny, Stan prawny: własność 

Rodzaj konstrukcji: murowana, , Stan zaawansowania robót budowlanych: stan ukończony 

Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko, m. Okocim, obręb - 5pz, pow. działki: 1364 

m2 
  

 

Data/ 

repertorium 

Nr 

działki 
Pow. użytkowa 

Cena transakcji/ 

Cena m2 

07-03-2016 

rep. 451/16 
75… 157,20 m2 

480 000 zł 

3 053,40 zł/m2 

Opis: Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym  w pełni wykończonym wraz z zabudową kuchenną oraz 

armaturą łazienkową. Działka położona bezpośrednio przy drodze asfaltowej. Budynek otynkowany, 

nieogrodzony z wykonanym  podjazdem. Otoczenie stanowią zabudowania domów jednorodzinnych.  

 

 

Transakcja nr 3 

Źródło notowania: akt notarialny, Stan prawny: własność 

Rodzaj transakcji: wolny rynek, Strony: osoba fizyczna -> osoba fizyczna 

Rodzaj konstrukcji: murowana, , Stan zaawansowania robót budowlanych: stan ukończony,  

Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko, m. Jadowniki, ul. Karola Bernackiego , obręb 

- 2, pow. działki: 2665 m2 
  

 

Data/ 

repertorium 

Nr 

działki 
Pow. użytkowa 

Cena transakcji/ 

Cena m2 

24-02-2016 

rep. 1205/16 
41… 198,20 m2 

570 000 zł 

2 875,88 zł/m2 

Opis: Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Na działce znajduje się budynek mieszkalny 

murowany, kryty dachówką ceramiczną o pow. użytkowej 198,2, pow. zabudowy 147 . Działka znajduje się w 2 

linii zabudowy  od ul. Karola Bernackiego – dojazd drogą utwardzoną kamieniem. Działka nieogrodzona            

z nasadzeniami wieloletnimi. Otoczenie stanowi z jednej strony zabudowa mieszkaniowa z pozostałej działki 

niezabudowane przeznaczone pod zabudowę.  
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Opis cech nieruchomości wycenianych oraz nieruchomości wybranych do 

porównania, a także ich cech przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Zestawienie cech wycenianych nieruchomości i zestawienie cech 

nieruchomości o znanych cenach transakcyjnych. 

 

Lp. Cechy rynkowe Nieruchomość 

wyceniana 

Nieruchomość nr 

1  

Nieruchomość  

nr 2 

Nieruchomość nr 

3 

1 Położenie i sąsiedztwo  Korzystne Niekorzystne Korzystne Korzystne 

2 Stan techniczny 

budynku  
Przeciętny Przeciętny Korzystny Korzystny 

3 Powierzchnia i kształt 

gruntu 
Średnia, foremna Duża, foremna Mała, foremna Średnia, foremna 

4 Forma architektoniczna 
Niekorzystna Średnio 

korzystna 

Korzystna Korzystna 

 

Zestawienie nieruchomości w parach porównawczych w tabeli zbiorczej  

Lp. Cechy rynkowe 

% 

wpływ 

na cenę 

Zakres 

kwotowy 

zł/m2 

Obiekty do porównania 

Nr 1 Nr 2 Nr 3 

1 Położenie i sąsiedztwo  30 385,64 +385,64 0,0 0,0 

2 Stan techniczny 

budynku  
30 385,64 0,0 -257,10 -257,10 

3 Powierzchnia i kształt 

gruntu 
20 257,10 -128,55 +128,55 0,0 

4 Forma architektoniczna 20 257,10 -128,55 -257,10 -257,10 

 Suma 100 1285,48 -128,54 -385,65 -514,20 

 Cena sprzedaży zł/m2 2225,47 3053,40 2875,88 

  2096,93 2667,75 2316,68 

 Wartość rynkowa nieruchomości zł/m2 2360,45 

 
 

5.3. Określenie wartości nieruchomości 

 

Dla obliczenia wartości rynkowej nieruchomości zastosowano wzór: 

 

  W N = C j x P B  
Gdzie: 

WN – wartość nieruchomości 

Cj – wartość 1m2 powierzchni użytkowa budynku 

PB – powierzchnia użytkowa budynku 

 

WN = 2360,45 zł/m2 x 169,55 m2 = 400 214 zł  
 

WN = 400 000 /w zaokrągleniu/ 
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6. Określenie wartości rynkowej działki 2241/2 

 

Dla potrzeb niniejszej wyceny  określono rynek nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych jako obszar ciągły obejmujący teren gminy Brzesko. 

Dla ustalenia wartości rynkowej wycenianej nieruchomości zbadano obrót  

i ceny transakcyjne nieruchomości w okresie ostatnich 24 miesięcy. W badanym 

okresie na wyznaczonym rynku lokalnym przeprowadzono kilka transakcji,  

w których przedmiotem sprzedaży były działki niezabudowane przeznaczone 

pod zabudowę. Cena najtańszej nieruchomości o podobnych parametrach i 

cechach, co nieruchomość wyceniana sprowadzona do wskaźnika 1m2 

powierzchni gruntu wynosiła C min =22,73 zł za 1m2, a cena najdroższej C max 

= 40,99 zł za 1m2.  

 
 

l.p. Lokalizacja 
Data/ 

rep. 

Nr 

działki 
Pow. działki Cena transakcji Cena 

1 
Mokrzyska-Bucze, 

obr. 4 

19-12-2016 

rep. 9412/16 
37… 2044 m2 55 000 zł 26,91 zł/m2 

2 
Mokrzyska-Bucze, 

obr. 4 

16-12-2016 

rep. 9329/16 
37… 1377 m2 50 000 zł 36,31 zł/m2 

3 Jasień, obr. 3 
22-07-2016 

rep. 5546/16 
35… 166 m2 4 980 zł 30,00 zł/m2 

4 
Mokrzyska-Bucze, 

obr. 4 

18-03-2016 

rep. 1847/16 
85… 2898 m2 118 781 zł 40,99 zł/m2 

5 
Mokrzyska-Bucze, 

obr. 4 

08-06-2016 

rep. 1353/16 
20… 1500 m2 45 000 zł 30,00 zł/m2 

6 Szczepanów, obr. 8 
06-04-2016 

rep. 2438/16 
82… 22 m2 500 zł 22,73 zł/m2 

7 Jasień, obr. 3 
31-03-2016 

rep. 2262/16 
17… 1300 m2 49 500 zł 38,08 zł/m2 

8 Okocim, obr. 5 
30-03-2016 

rep. 2201/16 
33… 360 m2 14 400 zł 40,00 zł/m2 

 

Cena maksymalna:   Cmax = 40,99 zł/m2  

Cena minimalna:   Cmin = 22,73 zł/m2  

C =  18,26zł/m2 

 

 

Ustalenie cech porównawczych 

 

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

biorąc pod uwagę uwarunkowania lokalnego rynku i rodzaj wycenianych 

nieruchomości określono na podstawie analiz własnych oraz doświadczeń z 

innych rozwiniętych rynków zbiór cech rynkowych o charakterze lokalnym, 

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



 20 

- położenie i sąsiedztwo – uwzględnia położenie szczegółowe w analizowanej 

strefie, uwzględnia korzyści lub uciążliwości występujące w najbliższym 

otoczeniu mające wpływ na komfort korzystania z nieruchomości. 

- stan zagospodarowania nieruchomości- uwzględnia wykonane na 

nieruchomości podjazdy, ogrodzenia, budowle 

- wielkość działki i kształt – uwzględnia zróżnicowanie powierzchni  i jej 

kształt, 

- dojazd do nieruchomości 

 

 Analiza rynku pozwoliła ustalić wpływ poszczególnych cech na ocenę,  

a więc ustalić wagę tych cech. Każda z wyróżnionych cech wskazuje 

wewnętrzną niejednorodność. Stało się to podstawą dalszego, wewnętrznego 

podziału odzwierciedlającego ocenę poszczególnych cech na rynku 

nieruchomości. Ze względu na różnice występujące pomiędzy poszczególnymi 

cechami nieruchomości porównawczych oraz nieruchomości wycenianej, jako 

parametr porównawczy przyjęto cenę 1m2 powierzchni gruntu uzyskaną z 

podzielenia ceny transakcyjnej przez powierzchnię  gruntu. 

 

 

Porównanie parami  

 

Do wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej metodą 

porównania  parami, ze znanych transakcji, wybrano trzy, sprzedane w okresie 

ostatnich 24 miesiącach w celu ustalenia wartości wycenianej nieruchomości. 

 

 

Transakcja nr 1 

Źródło notowania: akt notarialny, Stan prawny: własność 

Rodzaj transakcji: wolny rynek, Strony: osoba fizyczna -> osoba fizyczna 

Sposób użytkowania: budowlana 

Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko, m. Mokrzyska-Bucze, obręb - 4 
  

 

Data/ 

repertorium 

Nr 

działki 
Pow. działki 

Cena transakcji/ 

Cena m2 

16-12-2016 

rep. 9329/16 
37… 1377 m2 

50 000 zł 

36,31 zł/m2 
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Transakcja nr 2 

Źródło notowania: akt notarialny, Stan prawny: własność 

Rodzaj transakcji: wolny rynek, Strony: osoba fizyczna -> gmina 

Sposób użytkowania: budowlana 

Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko, m. Jasień, obręb - 3 
  

 

Data/ 

repertorium 

Nr 

działki 
Pow. działki 

Cena transakcji/ 

Cena m2 

22-07-2016 

rep. 5546/16 
35… 166 m2 

4 980 zł 

30,00 zł/m2 

 

 

Transakcja nr 3 

Źródło notowania: akt notarialny, Stan prawny: własność 

Rodzaj transakcji: wolny rynek, Strony: osoba fizyczna -> osoba fizyczna 

Sposób użytkowania: budowlana 

Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Brzesko, m. Jasień, obręb - 3 
  

 

Data/ 

repertorium 

Nr 

działki 
Pow. działki 

Cena transakcji/ 

Cena m2 

31-03-2016 

rep. 2262/16 
17… 1300 m2 

49 500 zł 

38,08 zł/m2 

 

 

 

 

Określenie cech  rynkowych. 

Lp. Rodzaj cechy 

Procentowy 

wpływ na ceny/ 

waga cechy. 

Strefa, klasy 

1 
Atrakcyjność położenia 

40% 

Korzystny 

Średnio korzystny 

Niekorzystny 

2 
Stan zagospodarowania  

30% 

Korzystny 

Średnio korzystny 

Niekorzystny 

3 
Dojazd 

20% 

Korzystny 

Średnio korzystny 

Niekorzystny 

4 
Powierzchnia działki 

10% 

Mała,  

Średnia,  

Duża,  
 

 

 

 

 

 



 22 

Ustalenie zakresu kwotowego poprawek: 

Lp

. 

Cechy rynkowe Waga cechy 
Udział cechy w C (%) 

Zakres kwotowy 
( zł za 1 m2 p.gruntu)  

1 Atrakcyjność położenia 40 7,30 

2 Stan zagospodarowania  30 5,48 

3 Dojazd 20 3,65 

4 Powierzchnia działki 10 1,83 

 Razem: 100 18,26 

 

Charakterystyka szacowanej nieruchomości i nieruchomości przyjętych do 

porównania w aspekcie cech rynkowych. 

 

Lp Cechy rynkowe Nieruchomość 

wyceniana 

Nieruchomość nr 1  Nieruchomość  

nr 2 

Nieruchomość nr 

3 

1 Atrakcyjność 

położenia 

Średnio 

korzystne 

Korzystne Średnio korzystne Niekorzystne  

2 Stan 

zagospodarowania   

Niekorzystne Korzystne Korzystne Niekorzystne 

3 Dojazd Niekorzystny Średnio korzystny Korzystny Średnio 

korzystny 

4 Powierzchnia działki Mała,  Duża,   Mała,  Duża,  
 

Zestawienie nieruchomości w parach porównawczych w tabeli zbiorczej  

Lp. Cechy rynkowe 

% 

wpływ 

na cenę 

Zakres 

kwotowy 

zł/m2 

Obiekty do porównania 

Nr 1 Nr 2 Nr 3 

1 Atrakcyjność 

położenia 
40 7,30 -3,65 0,0 +3,65 

2 Stan zagospodarowania  30 5,48 -5,48 -5,48 0,0 

3 Dojazd 20 3,65 -1,83 -3,65 -1,83 

4 Powierzchnia działki 10 1,83 +1,83 0,0 +1,83 

 Suma 100 18,26 -9,13 -9,13 +3,65 

 Cena sprzedaży zł/m2 36,31 30,00 38,08 

  27,18 20,87 41,73 

 Wartość rynkowa nieruchomości zł/m2 29,93 
 

 

Dla obliczenia wartości rynkowej działek wzór: 

  W N = C j x P G  
Gdzie: 

WN – wartość nieruchomości 

Cj – wartość 1m2 powierzchni gruntu  

Pg – powierzchnia gruntu 

 
 

WN = 29,93 zł/m2 x 400m2 = 12.000zł / w zaokrągleniu/ - dla działki 2241/2 
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7. WYNIK KOŃCOWY WYCENY 

 

 Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości położonej w Jadownikach 

gm Brzesko  wynosi: 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

1 Wartość nieruchomości wg aktualnego stanu 400.000 

2. Wartość rynkowa działki 2241/2 niezabudowana 12.000 

dla aktualnego sposobu użytkowania stanu i poziomu cen na 05.06.2017 r. 
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8. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

 

 Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został przy zachowaniu możliwej 

należytej staranności  zgodnie z przepisami prawa i  Powszechnie Krajowymi 

Zasadami Wyceny opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych a także zgodnie ze stanem faktycznym i 

prawnym. 

 Niniejszy operat szacunkowy nie może być opublikowany w całości lub w 

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

formy i treści takiej publikacji. 

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

operacie. 

 Wartość rynkowa wynikająca z niniejszego operatu aktualna jest na dzień 

określony w niniejszym operacie. 

 Podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości stanowiły 

udostępnione przez Zamawiającego dokumenty i materiały.  

 Wycena opiera się na oględzinach nieruchomości dokonanych podczas wizji 

lokalnej oraz na informacjach i dokumentach udostępnionych przez 

Zamawiającego. Zakłada się, że autorowi opracowania zgłoszono wszystkie 

znane okoliczności mające wpływ na oszacowanie wartości. 

 Wyłącza się odpowiedzialność autora operatu za wady ukryte budynku, 

których nie można było ustalić podczas wizji lokalnej 
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 ZAŁĄCZNIKI  
 


