
 

 

 

 

 OPERAT SZACUNKOWY  

z  określenia wartości rynkowej udziału ½ części spółdzielczego wła-

snościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 znajdującego się w 

Opolu, przy ulicy Grota Roweckiego 9c 

 

 

    

 

 
KSIĘGA WIECZYSTA NR OP1O/00117135/3 PROWADZONA PRZEZ 

VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDU REJONOWEGO W OPOLU 

 

 

 

 

OPRACOWAŁ:  Szymon Warzecha 

 
 
 
 
 
 

Krapkowice, 13 listopada 2017 r.



WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
Adres nieruchomości: 

 

 Opole, ul. Grota Roweckiego 9c/11 
gmina M Opole, woj. opolskie 

 

Określenie                   

nieruchomości: 

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,82 m2, położony w Opolu, przy ul.                     
Grota Roweckiego 9c/11. 

 
Lokal mieszkalny jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położony jest na 3 
piętrze pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego, składający się z trzech pokoi, 
kuchni, łazienki, toalety oraz przedpokoju. 
W rejonie lokalizacji przeważa zabudowa centrotwórcza: wielorodzinne budynki 
mieszkalne częściowo z usługami w parterach, oraz lokale usługowe i handlowe.   
Dostęp do komunikacji miejskiej dobry. 
Budynek, w którym usytuowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na 
działce nr 12/7 z mapy 23, obręb Gosławice, objętej księgą wieczystą nr 
OP1O/00077155/6. 
Przedmiotowy lokal mieszkalny ma założoną księgę wieczystą KW 
OP1O/00117135/3 prowadzoną przez VI wydział ksiąg wieczystych Sądu Rejonowe-
go w Opolu. 

Zakres wyceny: 
 
Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej udziału ½ części 
spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości lokalowej dla aktualnego 
sposobu użytkowania w stanie na dzień wyceny. 
 

Cel wyceny: 
Celem wyceny jest określenie ww. wartości spółdzielczego własnościowego prawa do 
lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalenia ceny jej sprzedaży w postępowaniu upa-
dłościowym. 

Metoda wyceny:  
Zastosowano podejście porównawcze, metodę porównywania parami do określenia 
wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości.  

Data określenia     

wartości rynkowej: 
13 listopada 2017 roku 

Oszacowana         

wartość rynkowa: 

 
 
Wartość rynkowa udziału ½ części spółdzielczego własnościowego  

prawa do lokalu mieszkalnego w stanie na dzień wyceny                    124 300 zł                                                                                                                           
                                                  
 

Opracowanie: 

 

 

 

 

Data sporządzenia  

operatu: 

13 listopada 2017 roku 

 

 



Operat szacunkowy                                                                      Opole, ul. Grota Roweckiego 9c/11 

 

 

 

3 

 
 

 
SPIS TREŚCI 
 

I Karta tytułowa         str. 1 

II Wyciąg z operatu        str. 2 

III Spis treści         str. 3 

1.   PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY      str. 4 

1.1.     Przedmiot wyceny        str. 4 

1.2.     Zakres wyceny        str. 4 

2.   CEL WYCENY        str. 4 

3.   PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO  str. 4 

3.1.     Podstawa formalna        str. 4 

3.2.     Podstawy materialno-prawne       str. 4 

3.3.     Podstawy metodyczne wyceny      str. 5 

3.4.     Źródła danych merytorycznych      str. 5  

4.   DATY ISTOTNE DLA WYCENY      str. 5 

5. OPIS I OKREŚLENIE STANU PRZEDMIOTU WYCENY   str. 5 

5.1.     Określenie stanu prawnego       str. 5 

5.2. Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości    str. 7 

6.  PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI     str. 9 

7.        ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO  str. 9 

8. RODZAJ OKREŚLANEJ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI,  

           ZASTOSOWANE PODEJŚCIE, METODA I TECHNIKA   str. 10 

9.  OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY   str. 14 

10. WYNIK KOŃCOWY WRAZ Z WNIOSKAMI    str. 16 

11. KLAUZULE I OGRANICZENIA      str. 16 

12.  PODPIS AUTORA OPRACOWANIA     str. 17 

13. ZAŁĄCZNIKI         str. 17 

 

 
 

 

 

 



Operat szacunkowy                                                                      Opole, ul. Grota Roweckiego 9c/11 

 

 

 

4 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

1.1. Przedmiot wyceny 

Przedmiotem wyceny jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 11. 

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,82 m2, położony w Opolu, przy ul. Grota Ro-

weckiego 9c, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, toalety i przedpokoju. Położony 

jest na 3 piętrze pięciokondygnacyjnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 

Nieruchomość gruntowa zabudowana wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym w którym 

znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 

12/7 a.m. 23, obręb 0055 Gosławice. 

Dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego pro-

wadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Opolu księga wieczysta nr 

OP1O/00117135/3. 

1.2. Zakres wyceny 

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej udziału ½ części spółdzielczego   

własnościowego prawa do nieruchomości lokalowej dla aktualnego sposobu użytkowania w  

stanie na dzień wyceny. 

 

2. CEL WYCENY 

Celem wyceny jest określenie ww. wartości spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalenia ceny jej sprzedaży w postępowaniu 

upadłościowym. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

3.1. Podstawa formalna 

Podstawą opracowania operatu szacunkowego jest zlecenie wykonania czynności nie-

zbędnych dla sporządzenia operatu zawarte pomiędzy: 

Syndykiem Masy Upadłości Tadeusza Mróz ,  

a Szymonem Warzecha, Rzeczoznawcą Majątkowym wykonującym operat szacunkowy 

  3.2. Podstawy materialno - prawne 

- - Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r., pozycja 2147) 

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

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

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

mości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 roku nr 207, pozycja 2109, z   

późniejszymi zmianami) 
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       - - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie z   

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

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

- - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.           

      poz.121) 

3.3. Podstawy metodyczne wyceny 

 „Wartość rynkowa nieruchomości” - Ewa Kucharska - Stasiak, Warszawa 2005 r., 

 „Inwestowanie w Nieruchomości”, pod. red. E. Kucharskiej - Stasiak, wyd. Instytut Nieru-

chomości VALOR, Łódź 1999 r., 

 Materiały szkoleniowe „Seminarium dla rzeczoznawców”, program PFSRM, 

 „System i procedury szacowania nieruchomości”, Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer, 

ZCO, Zielona Góra 2004 r, 

 „Określanie wartości rynkowej nieruchomości”, pod red. Sabiny Źróbek, Wyd. UW-M, 

Olsztyn 2002 r. 

 

3.4. Źródła danych merytorycznych 

- Oględziny nieruchomości przeprowadzone dnia 27 października 2017 roku, 

- Księga wieczysta nr OP1O/00117135/3 prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczys-

tych Sądu Rejonowego w Opolu 

- Analiza cen rynkowych w obrocie podobnymi nieruchomościami na rynku lokalnym uzy-

skane z  odpisów Aktów Notarialnych zgromadzonych w siedzibie Starostwa Powiato-

wego w Opolu. 

- Własna baza danych o cenach nieruchomości na rynku lokalnym.  

4. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

1. Data sporządzenia wyceny - 13 listopada 2017 r. 

2. Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny  - 13 listopada 2017 r. 

3. Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny  - 27 października 2017 r. 

4. Data oględzin wycenianej nieruchomości - 27 października 2017 r. 

5. OPIS, OKREŚLENIE STANU PRZEDMIOTU WYCENY 

5.1. Określenie stanu prawnego nieruchomości 

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

prawnego Przedmiotu Wyceny”. Stan praw ustalono dnia 13 listopada 2017 r. w oparciu o 

treści zapisów w Księdze Wieczystej KW numer OP1O/00117135/3 prowadzonej przez VI 

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu. 
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Typ nieruchomości: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 
 

DZIAŁ I  - Oznaczenie nieruchomości: 
 Położenie:                      Opole, Opole M, opolskie 
            Ulica, numer budynku i lokalu:   Grota Roweckiego 9c/11 
 Przeznaczenie lokalu:                   lokal mieszkalny 
 Opis lokalu:                    pokój-3, kuchnia-1,łazienka-1,toaleta-1,    
                                                               przedpokój-1  

Kondygnacja:  4 
Nieruchomość, na której usytuowany jest budynek: OP1O / 00077155 / 6 
Odrębność:                                            NIE 
Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z  

powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 60,82 m2  

            Lokal – 60,82 m2 

Spis praw związanych z własnością:   
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa im. ZWM 

            DZIAŁ II – Własność: 

Właściciel: Henryka Mróz, córka Józefa i Stanisławy – udział ½  
                   Tadeusz Mróz – syn Mieczysława i Janiny – udział ½   

 
DZIAŁ III  - Ciężary i ograniczenia:  

  Wzmianki: 
1. Rep.C./KOMO//79133/16 -2016-12-20, 15:17:32 

 
Numer wpisu:  1 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Wszczęto postępowanie egzekucyjne w sprawie KM  
                        1353/14 na udziale 1  
Inna osoba prawna: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna 
Numer wpisu:  2 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji w sprawie KM  
                        355/16  
Inna osoba prawna: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna 
Numer wpisu:  3 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji w sprawie KM  
                        1462/16 na udziale nr 3  
Inna osoba prawna: INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 FUNDUSZ  
                                INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTABDARY  
                                ZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY 
Numer wpisu:  4 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Egzekucja w sprawie KM 1714/16 
Inna osoba prawna: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 
Numer wpisu:  5 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Egzekucja w sprawie KM 1636/16 
Inna osoba prawna: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 
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Numer wpisu:  6 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Egzekucja w sprawie KM 1713/16 
Inna osoba prawna: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 
Numer wpisu:  7 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji w sprawie KM  
                        1546/16  
Inna osoba prawna: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 
Numer wpisu:  8 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji w sprawie KM  
                        477/17  
Inna osoba prawna: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 
Numer wpisu:  9 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Ogłoszono upadłość Tadeusza Mróz 

 

  DZIAŁ IV  - Hipoteki:  

    Numer hipoteki:   1 

            Rodzaj hipoteki:   Hipoteka Umowna Kaucyjna 

            Suma:                   176560,27 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset 

                                          sześćdziesiąt 27/100 zł) 

            Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt wraz z odsetkami i in. 

                                                                   należnościami wynikającymi z umowy 

                                                                   kredytu nr 17936 z dnia 07-07-2005r. 

                                             

           Wierzyciel hipoteczny:  DEBTOR NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY  

                                                FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY  

            Numer hipoteki:   2 

            Rodzaj hipoteki:   Hipoteka Umowna Kaucyjna 

            Suma:                   186500,00 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset zł) 

            Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt udzielony porozumieniem nr  

                                                                   BL 71739/2011 z dnia 10-01-2011 wraz 

                                                                   z odsetkami oraz innymi kosztami 

                                             

           Wierzyciel hipoteczny:  EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.  

                                                SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 
 

 

 

 

5.2. Opis stanu techniczno – użytkowego przedmiotu wyceny 

5.2.1. Położenie lokalu mieszkalnego, lokalizacja i otoczenie budynku 

Przedmiotowy lokal położony jest w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, pięciokondy-

gnacyjnym, zlokalizowanym przy ul. Grota Roweckiego. Budynek usytuowany jest na jed-

nym z dużych opolskich osiedli mieszkaniowych.  
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Odległość nieruchomości od ścisłego centrum Opola (Rynku) wynosi ok. 3 km. W okolicy 

znajdują się obiekty handlowo-usługowe oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ni-

ska. 

Ze względu na usytuowanie nieruchomości w nieco dalszej odległości od głównych ciągów 

komunikacyjnych miasta i dzielnicy lokalizację ogólną i otoczenie uznano jako dobre.  

 
 

5.2.2. Stan techniczny lokalu mieszkalnego 

Opis budynku 

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest budynkiem 5-kondygnacyjnym. Budynek, w którym 

znajduje się przedmiotowy lokal nr 11 wykonany jest w technologii murowanej z elementów 

prefabrykowanych. Stan techniczny budynku określono jako przeciętny. Stopień zużycia 

budynku wynosi 40% - określony został na podstawie oględzin i informacji od zarządcy 

Opis lokalu 

Przedmiotowy lokal mieszkalny oznaczony numerem 11 o powierzchni użytkowej 60,82 m2, 

usytuowany jest na III piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Lokal składa się z: 

trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.  
 



Operat szacunkowy                                                                      Opole, ul. Grota Roweckiego 9c/11 

 

 

 

9 

Standard pomieszczeń lokalu jest przeciętny. W pokojach i kuchni na podłogach – panele 

podłogowe, ściany malowane farbami lub położona tapeta, w łazience i toalecie płytki ce-

ramiczne na podłodze i na ścianie, w przedpokoju na podłodze panele, na ścianach poło-

żona tapeta. Okna pcv (duży pokój), w kolejnych pokojach i kuchni okna drewniane, drzwi 

podwójne drewniane, stała zabudowa. Uzbrojenie: instalacja elektrycz., wod-kan, c.o., gaz.   
 

6. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W PLANIE MIEJSCOWYM 

Przedmiotowa działka gruntu nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego. 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Opole - Uchwała Nr LXXI/745/10 Rady Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. – przedmio-

towa nieruchomość oznaczona jest symbolem „M” - przeznaczenie pod zabudowę miesz-

kaniową. 

 

7. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO 
       

Na potrzeby niniejszej analizy określono: 

- rodzaj rynku - ceny transakcyjne kupna – sprzedaży prawa własności lokali mieszkalnych 

/Przyjęto, że brak jest różnicy jeżeli chodzi o ceny transakcyjne pomiędzy 

spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu a prawem własności/   

- obszar rynku – miasto Opole 

- okres badania cen: dwa lata  od daty wyceny 

 

Opole to miasto na Górnym Śląsku stolica województwa opolskiego. Jedno z najstarszych 

w kraju. Jest miastem na prawach powiatu. Przez miasto przepływa Odra, na krótkich od-

cinkach Mała Panew i Swornica, lokalne rzeki: Malina, Prószkowski Potok, Olszanka i 

Czarnka, 2 kanały: Kanał Wiński oraz Kanał Ulgi dla Odry, a także Młynówka. 

Opole jest głównym ośrodkiem gospodarczym, handlowym, naukowym, kulturalnym i ad-

ministracyjnym województwa, 

Przez Opole i Obwodnicę Północną przebiegają następujące drogi krajowe: 45 46 94 . Ob-

ok miasta przebiega autostrada A4. Ponadto w mieście zbiegają się drogi wojewódzkie: 

414, 423, 435, 454, 459. 

W Opolu jest obecnie 6 działających pasażerskich stacji kolejowych. 

Najbliższe porty lotnicze znajdują się we Wrocławiu oraz Katowicach. Planowane jest uru-

chomienie regionalnego portu Opole-Kamień Śląski (ok. 24 km od centrum miasta). 

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

obserwowano ruch na rynku lokalnym pod względem popytu i podaży.  

http://bu.um.opole.pl/images/stories/GRAFIKA/2010/Studium2010/studuchwala.pdf
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Lokalny rynek nieruchomości podobnych jest rynkiem dobrze rozwiniętym. Zanotowano 

stosunkowo sporą ilość transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych.  

Na podstawie analizy rynku lokalnego, porównując zamiany cen transakcyjnych w czasie 

par nieruchomości o zbliżonych cechach rynkowych, oraz dodatkowo stosując elementy 

analizy statystycznej i wykorzystując dane z analiz rynkowych prowadzonych przez firmy 

monitujące rynek nieruchomości  przyjęto iż ceny nieruchomości podobnych nie zmieniły 

się w czasie.      

W tabeli nr 1 przedstawiono transakcje kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych.      

TABELA NR 1 

Lp. 

Data 

Transakcji Ulica 

Pow. użytkowa 

l. mieszkalnego 

w m2 

Cena transak-

cyjna 

Cena m2 l. miesz-

kalnego w zł 

1 04.2016 Beskidzka   97,07 340 000 3 502,63 

2 03.2016 Koszyka 64,80 330 000 5 092,59 

3 03.2016 Piłsudskiego 64,08 220 000 3 433,21 

4 04.2016 Bielska 64,40 260 000 4 037,27 

5 04.2016 Solskiego 75,14 320 000 4 258,72 

6 04.2016 Hallera 72,55 315 000 4 341,83 

7 05.2016 Grunwaldzka 72,45 300 000 4 140,79 

8 05.2016 Dubois 70,39 369 000 5 242,22 

9 06.2016 Oleska 85,65 368 295 4 300,00 

  
Po przeanalizowaniu stabelaryzowanych informacji ustalono, iż na badanym rynku nieruchomo-

ści  w danym okresie cena minimalna powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wyniosła                 

3 433,21 zł/m2 natomiast cena maksymalna 5 242,22 zł/m2. Różnica między Cmax a Cmin okre-

ślona jako ∆C, konieczna do określenia wartości nieruchomości w metodzie porównywania pa-

rami wynosi : 

∆C = Cmax – Cmin = 1 809,01 zł/m2 

 

8. RODZAJ OKREŚLANEJ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, ZASTOSOWANE PODEJŚCIE, 

METODA I TECHNIKA WYCENY 

Wyboru metody zastosowanej do określenia wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu mieszkalnego dokonano uwzględniając: 

 postanowienia obowiązujących przepisów prawnych regulujących tryb, zasady i meto-

dy wyceny nieruchomości; 

   cel wyceny; 

   wyniki analizy podaży i popytu na nieruchomości o zbliżonej wartości użytkowej na 

rynku lokalnym;   

   lokalizację i rodzaj nieruchomości. 
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Przedstawione przesłanki wyboru metody wyceny oraz obowiązujące przepisy prawne, w tym 

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

sporządzania operatu szacunkowego, dały podstawę do zastosowania podejścia 

porównawczego, metody porównywania parami dla określenia wartości rynkowej 

przedmiotowego prawa.  

Wspomnianą wartość rynkową, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami art.151.1, 

stanowi „szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość, w transakcji 

sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy 

mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie, nie 

znajdują się w sytuacji przymusowej”. 

Pojęcie szacunkowa kwota: 

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

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

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

osiągalna przez sprzedającego i najkorzystniejsza cena osiągalna przez kupującego. Szacunek 

ten wyklucza w szczególności: cenę zawyżoną lub zaniżoną przez jakiekolwiek szczególne wa-

runki lub okoliczności (np. finansowanie), które są nietypowe, umowy sprzedaży i najmu zwrot-

nego, szczególne wynagrodzenia lub koncesje udzielone przez kogokolwiek związanego z 

transakcją lub też jakiekolwiek elementy wartości szczególnej (tzn. uwzględniającej cechy nieru-

chomości, które posiadają specyficzną wartość dla konkretnego nabywcy). Użyte tu pojęcie „na 

warunkach rynkowych” oznacza, że upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na 

rynku. Należy rozumieć zatem, że transakcja musi być poprzedzona odpowiednimi działaniami 

marketingowymi. Nieruchomość powinna być wyeksponowana na rynku w najwłaściwszy spo-

sób, tak aby umożliwić sprzedaż za najlepszą, rozsądnie osiągalną cenę zgodnie z definicją war-

tości rynkowej.  

Pojęcie w dniu wyceny:                                                                                                                        

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

sprzedaży. Ponieważ warunki rynkowe mogą ulec zmianom, wartość w innym terminie może być 

inna. Wartość podana w wycenie odzwierciedla faktyczny stan rynku i okoliczności na datę wy-

ceny, a nie na datę przeszłą lub przyszłą. Definicja zakłada także równoczesne zawarcie i wyko-

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

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

kowo-hipotecznej. 
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Pojęcie kwota jaką można uzyskać:                                                                                                           

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

Jest to cena, po której rynek spodziewa się zrealizować transakcję na datę wyceny przy spełnie-

niu wszystkich innych elementów definicji wartości rynkowej. Wykorzystanie słowa „można” od-

daje sens rozsądnego oczekiwania odnośnie ceny. Rzeczoznawca nie może zatem przyjmować 

nierealistycznych założeń dotyczących warunków rynkowych lub też zakładać poziomu wartości 

rynkowej powyżej tej, jaka jest rozsądnie osiągalna. 

Pojęcie pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia 

umowy:                                                                                                                                                       

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

wana, ale nieprzymuszona do zakupu. Kupujący ten nie jest ani przesadnie zainteresowany za-

kupem ani zdeterminowany do zakupu za każdą cenę. Jest również osobą, która dokonuje za-

kupu z uwzględnieniem bieżących realiów rynkowych i bieżących oczekiwań, nie zaś w oparciu o 

wyimaginowany lub hipotetyczny rynek, który nie może być scharakteryzowany ani nie ma pew-

ności co do jego zaistnienia. Przyjmuje się, że hipotetyczny kupujący jest pragmatyczny i nie 

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

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

osób, które stanowią rynek i mógłby być potencjalnym nabywcą w hipotetycznej transakcji. Rów-

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

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

sprzedaży za każdą cenę. Nie jest on też przygotowany do wstrzymywania sprzedaży w oczeki-

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

jest zmotywowany do sprzedania nieruchomości na warunkach rynkowych za najlepszą cenę 

osiągalną na wolnym rynku po przeprowadzeniu odpowiednich działań marketingowych. Fak-

tyczne okoliczności istniejące w przypadku rzeczywistego właściciela nie są częścią tych rozwa-

żań, ponieważ „sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia umowy” jest właścicielem hipo-

tetycznym. 

Pojęcie strony działają z rozeznaniem i postępują rozważnie:                                                                  

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

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

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

rozsądny sposób przewidzieć. Przyjmuje się, że każda ze stron działa we własnym interesie i w 

zgodzie ze swoją wiedzą, a także rozważnie szuka najlepszej dla siebie ceny w tej konkretnej 

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

perspektywy czasu na przyszłą datę.  
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Pojęcie strony nie znajdują się w sytuacji przymusowej:                                                                    

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

szona ani nadmiernie nakłaniana do jej zakończenia. 

Ww. ustawa stanowi, że wartość rynkową nieruchomości określa się przy zastosowaniu podej-

ścia porównawczego, dochodowego lub w podejściu mieszanym (jeżeli istniejące uwarunkowa-

nia nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego). Ze względu na 

rodzaj przedmiotu wyceny, cel i wyniki analizy rynku lokalnego nieruchomości podobnych, do 

określenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zastosowano podej-

ście porównawcze, metodę porównywania parami, które polega na określeniu wartości nie-

ruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości 

podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy 

różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany po-

ziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i 

cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, (czyli porównywalnych ze 

względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływa-

jące na jej wartość). 

Decydując się na przyjęcie wyżej opisanej metody wyceny, wzięto pod uwagę charakter nieru-

chomości oraz jej indywidualne możliwości funkcjonalne na istniejącym rynku lokalnym.  

Zrealizowano następującą procedurę przy wykorzystaniu w/w metody szacowania: 

• Opis nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. 

• Określenie rynku lokalnego poprzez ustalenie rodzaju, obszaru i okresu badania cen 

transakcyjnych. 

• Przyjęcie cech rynkowych charakterystycznych dla nieruchomości i określenie ich 

wag procentowych. 

• Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech ryn-

kowych. 

• Wybór do porównań 3 nieruchomości najbardziej podobnych pod względem cech 

rynkowych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, wraz z podaniem ich opi-

su i charakterystyki. 

• Utworzenie par porównawczych nieruchomości, w których cechy wycenianej nieru-

chomości porównuje się z cechami każdej z wybranych nieruchomości. 

• Wyliczenie poprawek stanowiących wynik uwzględnienia różnicy cech i przypisanych 

im wag pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami wybranymi. 

• Określenie wartości nieruchomości z każdej pary porównawczej jako ceny transak-

cyjnej skorygowanej o sumę poprawek. 
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• Ostateczne określenie wartości przedmiotu wyceny jako średniej arytmetycznej z war-

tości uzyskanych z porównań w poszczególnych parach. 

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

9. OKREŚLENIE WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY I PRZEDSTAWIENIE OBLICZEŃ 

Na podstawie analizy sfinalizowanych transakcji, szczegółowych informacji od agencji ob-

rotu nieruchomościami oraz na podstawie preferencji potencjalnych nabywców ustalono 

cechy rynkowe, od których uzależnione są ceny praw własności lokali mieszkalnych i spół-

dzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych. Wyodrębniono następujące atry-

buty mające zasadniczy wpływ na cenę: 

- Lokalizacja ogólna  

- Lokalizacja szczegółowa 

- Standard lokalu 

- Powierzchnia użytkowa lokalu 

- Stan techniczny budynku 

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

Lp. Cecha rynkowa Ocena Opis 

1 
Lokalizacja                      

ogólna 

Korzystna Kryterium stanowi lokalizacja na tle miejscowości – 
odległość od centrum, dostępność do  punktów han-
dlowo – usługowych, placówek oświaty oraz obiektów 
użyteczności publicznej, a także stan zagospodarowa-
nia otoczenia 

Przeciętna 

Słaba 

2 
Lokalizacja                      

szczegółowa 

Korzystna Lokal usytuowany na I piętrze budynku   

Przeciętna Lokal usytuowany na pozostałych piętrach budynku  

3 
Standard i funk-
cjonalność lokalu 

Dobry Użyto dobrej jakości, materiałów wykończeniowych,    

Przeciętny Użyto średniej jakości materiałów wykończeniowych,  

Gorszy Użyto niskiej jakości materiałów wykończeniowych,  

4 
Powierzchnia 

użytkowa lokalu 

Średnia 
Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej poniżej 
80,00 m2    

Duża 
Lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej od 80,00 
m2  

5 
Stan techniczny 

budynku 

Dobry 
Budynek w dobrym stanie technicznym, stopień zuży-
cia poniżej 20% 

Przeciętny 
Budynek w przeciętnym stanie technicznym, stopień 
zużycia od 20 do 40 % 

Gorszy 
Budynek w złym stanie technicznym, stopień zużycia 
powyżej 40% 

 



Operat szacunkowy                                                                      Opole, ul. Grota Roweckiego 9c/11 

 

 

 

15 

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

 

Tabela 3 
LP Cecha rynkowa Waga cechy Zakres  kwotowy [ zł/m2] 

1 Lokalizacja ogólna 0,3 542,70 

2 Lokalizacja szczegółowa 0,1 180,90 

3 Standard lokalu 0,3 542,70 

4 Powierzchnia użytkowa lokalu 0,2 361,80 

5 Stan techniczny budynku 0,1 180,90 

  RAZEM 1 1809,01 

  
Do porównania wzięto trzy transakcje kupna – sprzedaży lokali mieszkalnych z przyjętego 
rynku lokalnego, najbardziej podobne do przedmiotu wyceny pod względem analizowanych 
cech, mających wpływ na wartość. Poszczególne nieruchomości oznaczono odpowiednio 
według Tabeli nr 1 
 

Tabela obliczeń wartości rynkowej 1 m2 powierzchni użytkowej spółdzielcze-

go własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w stanie aktualnym: 
 

Tabela 4 

RODZAJ CECH                         

RYNKOWYCH 

NIERUCHOMOŚĆ                 

WYCENIANA 

NIERUCHOMOŚCI PRZYJĘTE DO PORÓWNAŃ 

4 5 7 

Adres 

Opole Opole Opole Opole 

Grota Roweckiego Bielska Solskiego Grunwaldzka 

Pu lokalu w m2 60,82 64,40 75,14 72,45 

Data transakcji   15.04.2016 20.04.2016 17.05.2016 

Cena 1 m2 p.u.  [zł]   4 037,27 zł 4 258,72 zł 4 140,79 zł 

Lokalizacja ogólna 

przeciętna przeciętna przeciętna przeciętna 

  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Lokalizacja szczegółowa 

przeciętna przeciętna przeciętna przeciętna 

  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Standard lokalu 

przeciętny przeciętny przeciętny przeciętny 

  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Powierzchnia użytkowa 
lokalu 

średnia średnia średnia średnia 

  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Stan techniczny budynku 

przeciętny dobry dobry przeciętny 

  - 90,45 zł - 90,45 zł 0,00 zł 

SUMA POPRAWEK    [zł]   - 90,45 zł - 90,45 zł 0,00 zł 

CENA 1 m2 SKORYG. [zł]   3 946,82 zł 4 168,27 zł 4 140,79 zł 

CENA ŚREDNIA 1 m2 

p.u. lokalu 4 085,29 zł 
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Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi:     

 

 WR = 4 085,29 zł/m2  * 60,82 m2 = 248467,34 zł 
 

 

Po zaokrągleniu przyjęto wartość: 248 500 zł 
/ Słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych /  

 

Określenie wartości udziału 1/2 części nieruchomości lokalowej 
 
Wartość udziału należnego w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu 

obliczono na podstawie oszacowanej wartości nieruchomości 

WR udz. = ½ x 248 500 = 124 250 zł 

 

Przyjęto: 124 300 zł 
/ słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych / 

 

10. WYNIK KOŃCOWY WRAZ Z WNIOSKAMI I UZASADNIENIEM 

 

Określona w podejściu porównawczym wartość rynkowa udziału w spółdzielczym własno-

ściowym prawie do lokalu mieszkalnego w stanie na dzień wyceny (124 300 zł) jest warto-

ścią rynkową dla aktualnego sposobu użytkowania, uwzględnia atrybuty takie m.in. jak: lo-

kalizacja ogólna, stan techniczny budynku, wielkość p. u. lokalu oraz usytuowanie lokalu w 

budynku.  

Określona wartość przedmiotowego lokalu mieszkalnego w odniesieniu do 1 m2 zawiera 

się pomiędzy ceną minimalną a maksymalną zaobserwowaną na badanym rynku lokalnym. 

W wyniku analizy transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych zlokalizowanych na ba-

danym obszarze, wartość rynkową w odniesieniu do 1 m2 p.u. określono na poziomie                 

4 085,29 zł/m2      

 

11. KLAUZULE I OGRANICZENIA 

1. Operat został sporządzony zgodnie z przepisami prawa  

2. Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości dokonano wg stanu i w poziomie cen aktual-

nym na dzień wyceny. 

3. Operat sporządzono wyłącznie dla celu określonego w punkcie 2. 

4.      Za wykorzystanie operatu do innych celów, jak również przez  osoby trzecie autor nie ponosi 

odpowiedzialności. 

5. Operat nie może być publikowany w całości ani w części bez zgody autora. 

6. Założono, że rzeczoznawcy udostępniono wszelkie dostępne dokumenty mogące mieć wpływ 

na ustalenie wartości nieruchomości. 
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7. Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy wartość rynkową określono bez możliwości przepro-

wadzenia pełnej wizji lokalnej. Zastrzega się prawo zmiany wartości w wypadku uzyskania 

możliwości oględzin lokalu. 

 8.         Oszacowane w niniejszym operacie szacunkowym wartości nie zawierają opłat i podatków     

                       związanych z ewentualną sprzedażą nieruchomości w tym podatku VAT. 

           9.         Rzeczoznawca oświadcza, iż spełnia warunki niezależności przy sporządzaniu operatu 

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

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

                       21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku nr 102, poz. 651,  

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

                       łączą go żadne stosunki rodzinne lub zawodowe, ani też żadne inne powiązania lub zależno- 

                       ści, które mogłyby ograniczać niezależność sporządzonej wyceny. 

          10.        Określona w operacie wartość ma charakter informacyjny a ostateczna decyzja o cenie  

                       sprzedaży należy do właściciela 

 

12. PODPIS AUTORA OPRACOWANIA 

 

 

 

13. ZAŁĄCZNIKI 

 

  Mapa lokalizacyjna nieruchomości 

  Dokumentacja fotograficzna  

  Protokół badania Księgi Wieczystej 

  Polisa ubezpieczeniowa 
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Załącznik 1 

Mapa lokalizacyjna nieruchomości 

 
Lokalizacja szczegółowa nieruchomości 

 

 
Lokalizacja ogólna nieruchomości 
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Załącznik 2 

Dokumentacja fotograficzna 
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Załącznik nr 3 

Protokół badania KW 

DZIAŁ I  - Oznaczenie nieruchomości: 
 Położenie:                      Opole, Opole M, opolskie 
            Ulica, numer budynku i lokalu:   Grota Roweckiego 9c/11 
 Przeznaczenie lokalu:                   lokal mieszkalny 
 Opis lokalu:                    pokój-3, kuchnia-1,łazienka-1,toaleta-1,    
                                                               przedpokój-1  

Kondygnacja:  4 
Nieruchomość, na której usytuowany jest budynek: OP1O / 00077155 / 6 
Odrębność:                                            NIE 
Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z  

powierzchnią pomieszczeń przynależnych: 60,82 m2  

            Lokal – 60,82 m2 

Spis praw związanych z własnością:   
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa im. ZWM 

            DZIAŁ II – Własność: 

Właściciel: Henryka Mróz, córka Józefa i Stanisławy – udział ½  
                   Tadeusz Mróz – syn Mieczysława i Janiny – udział ½   

 
DZIAŁ III  - Ciężary i ograniczenia:  

  Wzmianki: 
2. Rep.C./KOMO//79133/16 -2016-12-20, 15:17:32 

 
Numer wpisu:  1 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Wszczęto postępowanie egzekucyjne w sprawie KM  
                        1353/14 na udziale 1  
Inna osoba prawna: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna 
Numer wpisu:  2 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji w sprawie KM  
                        355/16  
Inna osoba prawna: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna 
Numer wpisu:  3 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji w sprawie KM  
                        1462/16 na udziale nr 3  
Inna osoba prawna: INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 FUNDUSZ  
                                INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY NIESTABDARY  
                                ZOWANY FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY 
Numer wpisu:  4 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Egzekucja w sprawie KM 1714/16 
Inna osoba prawna: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 
Numer wpisu:  5 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Egzekucja w sprawie KM 1636/16 
Inna osoba prawna: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 
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Numer wpisu:  6 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Egzekucja w sprawie KM 1713/16 
Inna osoba prawna: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 
Numer wpisu:  7 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji w sprawie KM  
                        1546/16  
Inna osoba prawna: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 
Numer wpisu:  8 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Przyłączenie się wierzyciela do egzekucji w sprawie KM  
                        477/17  
Inna osoba prawna: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu 
Numer wpisu:  9 
Rodzaj wpisu:  Inny Wpis 
Treść wpisu:    Ogłoszono upadłość Tadeusza Mróz 

 

  DZIAŁ IV  - Hipoteki:  

    Numer hipoteki:   1 

            Rodzaj hipoteki:   Hipoteka Umowna Kaucyjna 

            Suma:                   176560,27 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset 

                                          sześćdziesiąt 27/100 zł) 

            Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt wraz z odsetkami i in. 

                                                                   należnościami wynikającymi z umowy 

                                                                   kredytu nr 17936 z dnia 07-07-2005r. 

                                             

           Wierzyciel hipoteczny:  DEBTOR NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY  

                                                FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY  

            Numer hipoteki:   2 

            Rodzaj hipoteki:   Hipoteka Umowna Kaucyjna 

            Suma:                   186500,00 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset zł) 

            Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt udzielony porozumieniem nr  

                                                                   BL 71739/2011 z dnia 10-01-2011 wraz 

                                                                   z odsetkami oraz innymi kosztami 

                                             

           Wierzyciel hipoteczny:  EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.  

                                                SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE 
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Załącznik nr 4 

Polisa ubezpieczeniowa 

 
 


