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DLA POTRZEB SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI 
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Oszacowana wartość rynkowa prawa  własności gruntu działki numer ew. 
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wynosi 188.000zł / sto osiemdziesiąt osiem tysięcy zł/ 
 

 
Przedsiębiorstwo 
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1. Podstawy formalne oraz prawne i zakres wyceny. 

 

1.1 Podstawa formalna 

 

Podstawę formalną stanowi umowa zawarta w dn. 17.07.2015r. pomiędzy 

Syndykiem Masy Upadłościowej, a autorem operatu szacunkowego.  

 

1.2  Przedmiot i zakres wyceny. 

 

Przedmiotem wyceny jest  

 prawo wieczystego użytkowania gruntu działki numer ew. 517/82 

         o powierzchni   0,28 ha wraz z prawem odrębnej własności zabudowań      

położonych w Gorlicach przy ul Michalusa 1 . Dla  wycenianej  

nieruchomości  została  założona księga wieczysta nr NS1G/00051226/4 

prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział Ksiąg  

 prawo własności gruntu działki numer ew. 367/13  o powierzchni 0,03 ha 

niezabudowanej położonej  w Uściu Gorlickim . Dla  wycenianej  

nieruchomości  została  założona księga wieczysta nr NS1G/00041908/6 

prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział Ksiąg 

Wieczystych  

 prawo własności gruntu działki numer ew. 142/9  o powierzchni   0,1942 

ha zabudowanej położonej  w Korczynie  . Dla  wycenianej  

nieruchomości  została  założona księga wieczysta nr NS1G/00056017/1 

prowadzona  przez Sąd Rejonowy w Gorlicach Wydział Ksiąg 

Wieczystych 

 

Zakres wyceny obejmuje w/w prawo do nieruchomości 

 

 

1.3 Cel wyceny. 

 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej w/w nieruchomości dla 

sprzedaży. 
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1.4 Podstawy prawne. 

 

1.Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku /Dz.U. Nr 55 poz. 321 

z 1991 roku, 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, 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”. 

3. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku/ Tekst 

jednolity: Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603, 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 Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego /Dz.U. Nr 207, 

poz. 2109, 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. Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. 

 / Dz.U.03.60.535 wraz z późniejszymi zmianami. 

6. Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych – jako podstawa 

merytoryczna i warsztatowa 
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1.5 Źródła informacji i wykorzystane materiały 

 

(1) Źródła informacji 

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

dotyczące transakcji nieruchomościami porównywalnymi. 

2. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Uście 

Gorlickie i Biecz wraz z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

 

 (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.  

6. Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa – Bartłomiej Nita- 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne  - Warszawa 2007 rok. 

7.Wycena przedsiębiorstw metodami dochodowymi – Andrzej Fierla- Szkoła 

Głowna Handlowa w Warszawie – Warszawa 2008 rok 

 

 

1.6 Materiały pomocnicze. 

 

Wyniki oględzin. 

Informacje i dokumenty udostępnione przez Zleceniodawcę. 

Kopie map terenu. 

Informacje uzyskane w S.P. w Gorlicach w zakresie transakcji 

nieruchomościami  

Informacje uzyskane w  Urzędzie Gminy Uście Gorlickie i Biecz, na temat 

przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Odpis  KW 
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1.7 Określenie istotnych dat dla operatu szacunkowego 

 

Data sporządzenia wyceny                                                                   14.09.2015r 

Data na którą określono wartość przedmiotu wyceny                         14.09.2015r 

Ustalona w operacie wartość nieruchomości nie uwzględnia podatków i opłat, 

jakie potencjalny nabywca nieruchomości będzie zobowiązany zapłacić w 

związku z jej nabyciem.  

Data na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny  

22-07-2015r 

Data dokonania ostatnich oględzin nieruchomości                       do  22.07.2015r 

 

 

 

2.Opis przedmiotu wyceny. 

 

2.1 Stan prawny nieruchomości. 

 

Nieruchomości podlegające wycenie położone są w miejscowości  Gorlice, 

Uście Gorlickie i Korczyna powiat gorlicki, w województwie małopolskim i 

mają uregulowany stan prawny w księdze wieczystej  KW Nr NS1G/0051226/4 

NS1G/00041908/6 , NS1G /00056017/1, które są prowadzona przez V Wydział 

Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach: 

- Jak wynika z zapisów w księdze wieczystej, KW Nr NS1G/0051226/4 

właścicielem gruntu obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 517/82 o 

powierzchni 0,2818 ha jest Skarb Państwa natomiast wieczystym 

użytkownikiem gruntu do dnia 05-12-2089r oraz właścicielem budynków, 

budowli i urządzeń stanowiących odrębne prawo władności jest  KORTEX sp 

zoo w Bieczu. 

Zgodnie z odpisem KW Nr NS1G/0051226/4 w dziale III widnieje wpis 

dotyczący służebności gruntowej polegający na  

A) nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela, 

wieczystego użytkownika i posiadacza nieruchomości do której przez działkę nr 

517/82 w Gorlicach stanowiącą przedmiot niniejszego aktu prowadzone są tory 

kolejowe, polegającą na prawie prowadzenia tychże torów kolejowych, według 

dotychczasowego przebiegu oraz na prawie korzystania z komunikacji 

kolejowej tymi torami, 

B) nieodpłatna służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela hali 

produkcyjnej numer 3 tzw. hali obróbki ciężkiej, znajdującej się w Gorlicach 

przy ulicy Michalusa na terenie fabryki maszyn "Glinik" są w Gorlicach, 

polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 517/82 położoną w 
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Gorlicach w celu dokonania niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich 

w powyższej hali nr 3. 

Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości celem wyegzekwowania od 

dłużnika "WYTWÓRNI URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KORTEX" SP. Z O.O. 

należności głównej w kwocie 10.641,17 zł wraz z należnymi odsetkami i 

kosztami egzekucji na rzecz ES SYSTEM S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW. 

przyłączenie do egzekucji toczącej się pod sygnaturą KM 877/01 Zdzisława 

Sieradzkiego 
przyłączenie się kolejnego wierzyciela do egzekucji toczącej się pod sygnaturą 

KM877/01 KREDYT INKASO SA, ZAMOŚĆ 

przyłączenie się kolejnego wierzyciela do egzekucji toczącej się pod sygnaturą 

KM 877/01 TADMAR" SA, POZNAŃ 

przyłączenie się kolejnego wierzyciela do egzekucji toczącej się pod sygnaturą 

KM 877/01 JERZY TATAREK 

przyłączenie się kolejnego wierzyciela do egzekucji toczącej się z 

nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą przeciwko dłużnikowi 

KORTEX SP. Z O.O. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 

TADEUSZ WILGOCKI 

przyłączenie się kolejnego wierzyciela do egzekucji toczącej się z 

nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą przeciwko dłużnikowi 

KORTEX SP. Z O.O. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W 

GORLICACH ZUS INSPEKTORAT W GORLICACH, GORLICE 

przyłączenie się kolejnego wierzyciela do egzekucji toczącej się z 

nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą przeciwko dłużnikowi 

KORTEX SP. Z O.O. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH BIMS 

PLUS SP. Z O.O. SP.K., POZNAŃ 

przyłączenie się kolejnego wierzyciela do egzekucji toczącej się z 

nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą przeciwko dłużnikowi 

KORTEX SP. Z O.O WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH RABEN 

POLSKA SP. Z O.O., GĄDKI 

 

W dziale IV w KW Nr NS1G/00051226/4 widnieje : 

-Hipoteka umowna kaucyjna w kwocie  200  000 zł na rzecz  Bank Spółdzielczy 

w Bieczu.  

-Hipoteka umowna kaucyjna w kwocie  100  000 zł na rzecz  Bank Spółdzielczy 

w Bieczu.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  86 977,25zł zł na rzecz  ZUS oddział 

w Nowym Sączu Inspektorat w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  44 839,69zł zł na rzecz  Urząd 

Skarbowy w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  148 545,93zł zł na rzecz  Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gorlicach.  
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-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  32 518,00zł zł na rzecz  Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  2 068,00zł zł na rzecz  Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  37 466,00zł zł na rzecz  Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  16 808,40zł zł na rzecz  Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  14 448,70zł zł na rzecz  ZUS 

Inspektorat w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  87 803,50zł zł na rzecz  Gminy 

Miejskiej w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  11 930,00zł zł na rzecz  Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  73 491,00zł zł na rzecz  Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  2 965,50zł zł na rzecz  Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  30 212,70zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa  w kwocie  56 369,85zł zł na rzecz  ZUS Inspektorat  w 

Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa  w kwocie  7 513,50zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  2 283,00zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  33 504,00zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  98 652,00zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  36 946,50zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  49 249,50zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  68 335,50zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  19 306,50zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  36 790,50zł zł na rzecz  Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  13 023,00zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  
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-Hipoteka przymusowa w kwocie  43 562,85zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  1 980,00zł zł na rzecz  Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  3 591,00zł zł na rzecz  Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  153 524,28zł zł na rzecz  ZUS Inspektorat w 

Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  83 448,00zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  130 124,20zł zł na rzecz  Miasta Gorlice.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  1 479,00zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  33 600,00zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

Jednocześnie należy dodać, iż dokładną treść zapisów dokonanych w księdze 

wieczystej zawiera kopia wydruku z Centralnej Bazy Danych Ksiąg 

Wieczystych  KW Nr NS1G/00051226/4, z dnia 28 lipiec  2015 roku, którego 

kopia stanowi załącznik do niniejszego operatu.  

 

Wpis zawarty w KW Nr NS1G/00051226/4 jest zgodny z wypisem z rejestru 

gruntów.   

 

 

- Jak wynika z zapisów w księdze wieczystej, KW Nr NS1G/00041908/6 

właścicielem gruntu obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 367/13 o 

powierzchni 0,03 ha jest KORTEX sp zoo z/s w Korczynie. 

W dziale IKW widnieje wpis nieodpłatnego prawa przechodu i przejazdu pasem 

gruntu szerokości 6m przez działkę 367/5 na rzecz każdoczesnego właściciela 

gruntu 367/13 oraz   nieodpłatne prawo przechodu i przejazdu pasem gruntu 

szerokości 3m przez działkę 367/12 na rzecz każdoczesnego właściciela gruntu 

367/13 

Zgodnie z odpisem KW Nr NS1G/00041908/6 w dziale III widnieje wpis 

dotyczący służebności gruntowej polegający na  

A) nieodpłatnej służebności przechodu, przejazdu i przegonu pasem szerokości 

3m przez działkę 367/13 na rzecz każdoczesnego właściciela i posiadacza 

działki nr 367/14 obj KW 41905, 

B) nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przyłączenia się do 

linii elektrycznej przebiegającej przez działkę nr 367/13 na rzecz każdoczesnego 

właściciela i posiadacza działki nr 367/19. 

Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości celem wyegzekwowania od 

dłużnika "WYTWÓRNI URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KORTEX" sp. z o.o. na 

rzecz ZUS INSPEKTORAT W GORLICACH, GORLICE 
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W dziale IV w KW Nr NS1G/00041908/6 widnieje : 

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  4 359,80zł zł na rzecz  ZUS oddział 

w Nowym Sączu Inspektorat w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  18 023,70zł zł na rzecz  ZUS oddział w 

Nowym Sączu Inspektorat w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  45 774,05zł zł na rzecz  ZUS oddział w 

Nowym Sączu Inspektorat w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  38 767,50zł zł na rzecz  Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa  w kwocie  5 328,00zł zł na rzecz  Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Gorlicach.  

Jednocześnie należy dodać, iż dokładną treść zapisów dokonanych w księdze 

wieczystej zawiera kopia wydruku z Centralnej Bazy Danych Ksiąg 

Wieczystych  KW Nr NS1G/00041908/6, z dnia 28 lipiec  2015 roku, którego 

kopia stanowi załącznik do niniejszego operatu.  

 

Wpis zawarty w KW Nr NS1G/00041908/6  jest zgodny z wypisem z 

rejestru gruntów.   

 

- Jak wynika z zapisów w księdze wieczystej, KW Nr NS1G/000560017/1 

właścicielem gruntu obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 142/9 o 

powierzchni 0,1948 ha jest KORTEX sp zoo z/s w Korczynie. 

Zgodnie z odpisem KW Nr NS1G/000560017/1  w dziale III widnieje wpis 

dotyczący  

A) prawie pierwokupu działki nr 142/7 stanowiącej łąkę i las o pow 21arów poł 

w Korczynie gm Biecz na rzecz Antoniego Furmanka syna Ludwika i Apolonii i 

Marii Furmanek córki Józefa i Józefy. 

B) Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości celem wyegzekwowania 

od dłużnika "WYTWÓRNI URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KORTEX" SP. Z 

O.O. należności głównej w kwocie 10.641,17 zł wraz z należnymi odsetkami i 

kosztami egzekucji na rzecz ES SYSTEM S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW. 

przyłączenie do egzekucji toczącej się pod sygnaturą KM 877/01 Zdzisława 

Sieradzkiego 

przyłączenie się kolejnego wierzyciela do egzekucji toczącej się pod sygnaturą 

KM877/01 KREDYT INKASO SA, ZAMOŚĆ 

przyłączenie się kolejnego wierzyciela do egzekucji toczącej się pod sygnaturą 

KM 877/01 TADMAR" SA, POZNAŃ 

przyłączenie się kolejnego wierzyciela do egzekucji toczącej się pod sygnaturą 

KM 877/01 JERZY TATAREK 

przyłączenie się kolejnego wierzyciela do egzekucji toczącej się z 

nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą przeciwko dłużnikowi 

KORTEX SP. Z O.O. WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH W 

GORLICACH ZUS INSPEKTORAT W GORLICACH, GORLICE 
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W dziale IV w KW Nr NS1G/00056017/1 widnieje : 

-Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie  302 645,00zł zł na rzecz  ZUS 

oddział w Nowym Sączu Inspektorat w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  401 110,50zł zł na rzecz  ZUS oddział w 

Nowym Sączu Inspektorat w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  49 194,30zł zł na rzecz  ZUS oddział w 

Nowym Sączu Inspektorat w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa kaucyjna w kwocie  24 975,00zł zł na rzecz  Gminy 

Biecz.  

-Hipoteka przymusowa  w kwocie  24 764,88zł zł na rzecz  Gminy Biecz.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  241 633,80zł zł na rzecz  ZUS oddział w 

Nowym Sączu Inspektorat w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  7 764,00zł zł na rzecz  Gminy Biecz.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  3 232,50zł zł na rzecz  Gminy Biecz.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  627 988,73zł zł na rzecz  ZUS oddział w 

Nowym Sączu Inspektorat w Gorlicach.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  19 245,00zł zł na rzecz  Gminy Biecz.  

-Hipoteka przymusowa w kwocie  3 873,00zł zł na rzecz  Gminy Biecz.  

Jednocześnie należy dodać, iż dokładną treść zapisów dokonanych w księdze 

wieczystej zawiera kopia wydruku z Centralnej Bazy Danych Ksiąg 

Wieczystych  KW Nr NS1G/00056017/1, z dnia 28 lipiec  2015 roku, którego 

kopia stanowi załącznik do niniejszego operatu.  

 

Wpis zawarty w KW Nr NS1G/00056017/1   jest zgodny z wypisem z 

rejestru gruntów.   

 

 

 

2.2  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 

 

1. Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania  przestrzennego 

miasta Gorlice zatwierdzonego Uchwałą Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta 

Gorlice z dnia 29 września 2005r ( DzU Woj. Malopolskiego z 2005r nr 621 poz 

4257) działka nr 517/82 leży w obszarze oznaczonym symbolem 7.PP – tereny 

przeznaczone pod działalność produkcyjną o wysokiej intensywności               

2. Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania  przestrzennego 

miasta Gorlice zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/108/2011 Rady Gminy Uście 

Gorlickie z dnia 29 września 2011r  działka nr 367/13 leży w obszarze 

oznaczonym symbolem MNL – tereny przeznaczone pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i rekreacyjną             
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3. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/156/2004 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 9 

grudnia 2004 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowani 

Przestrzennego gminy Biecz (dziennik Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2005 r. 

Nr 149 poz. 943) działka nr 142/9 położona jest  w Kończynie i znajduje się: 

Działka ewid. nr 142/9 od strony północnej trójkątny teren o wymiarach 10 m x 

18 m w obszarze oznaczonym symbolem R1: 

Tereny rolnicze, 

Pozostała część działki w obszarze oznaczonym symbolem PU: 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. 

Dodatkowo przez działkę przebiega linia energetyczna o strefie technicznej 

szerokości 14 m, a także obejmuje ją zasięg obszarów zagrożonych 

występowaniem powodzi. Na rysunku planu została wyznaczona linia 

nieprzekraczalnej zabudowy. 

 

 

2.3. Lokalizacja, otoczenie  

 

Gmina Gorlice położona jest w południowo - wschodniej części województwa 

małopolskiego, w powiecie gorlickim, na pograniczu Pogórza Karpackiego i 

Beskidu Niskiego, wzdłuż rzeki Ropy 

Przez gminę przebiegają drogi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym: 

Wadowice – Przemyśl, Gorlice – Dukla oraz Tarnów – Gorlice – Konieczna - 

najkrótsza droga z Polski centralnej na Słowację, Węgry i dalej na południe 

Europy. Do granicy ze Słowacją jest 30 km.  

Gmina Gorlice tworzy powiat gorlicki, który graniczy: od zachodu z powiatem 

nowosądeckim, od północy z powiatem tarnowskim, od wschodu z powiatem 

jasielskim, od południa z Republiką Słowacji.  

Pod względem geograficznym gmina Gorlice leży na pograniczu Pogórza 

Ciężkowicko - Bobowskiego i Beskidu Niskiego oraz części Dołów Jasielsko - 

Sanockich. Dzięki temu krajobraz jest zróżnicowany, malowniczy i atrakcyjny 

dla turysty: górzysto – lesiste południe wokół Bielanki i pagórkowata część 

pozostała. Oddziela je dolina rzeki Ropy, wzdłuż której przebiega droga z 

Nowego Sącza, przez Szymbark, Ropicę Polską, Gorlice, Zagórzany, Klęczany, 

Biecz w kierunku Jasła. 

Miasto Gorlice położone jest we wschodniej części województwa 

małopolskiego, w dolinie rzek Ropy i Sękówki przy drodze krajowej nr 98 

Wadowice - Przemyśl. Miasto otaczają w większości lesiste wzgórza zwane 

Beskidem Gorlickim - są one strefą przejściową pomiędzy Pogórzem 

Ciężkowickim a Beskidem Niskim. 28 km na południe od Gorlic - w Koniecznej 

(droga nr 977) - znajduje się przejście graniczne na Słowację. Można też 

skorzystać z drogi nr 998 i skierować się na przejście graniczne w Barwinku (53 

km). 
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2.3 .1 Opis stanu nieruchomości podlegającej wycenie: 

 

A.  Gorlice 

 

              W posiadaniu KORTEX sp.zoo  w upadłości likwidacyjnej  jest działka   

nr 517/82 będących w wieczystym użytkowaniu o  powierzchni 0,2818ha 

zabudowana, a to: 

 

Powierzchnia: 0,2818 ha 

Kształt: wielokąt, zbliżony do trójkąta 

Wystawa / Nachylenie / działka płaska 

Usytuowanie: Gorlice przy ul. Michalusa – na terenie fabryki maszyn Glinik 

Dojazd: zapewniony dzięki służebności, drogą wewnętrzną, utwardzoną 

Otoczenie: tereny zabudowy przemysłowej 

Ogrodzenie: od strony torów kolejowych ogrodzenie siatkowe na słupkach 

Usytuowanie budynków na działce: na działce budynki 

Uzbrojenie: woda, prąd elektryczny, kanalizacja, gaz 

obecny sposób zagospodarowania wycenianej działki: teren zabudowany 

budynkami produkcyjnymi z częścią biurowo – socjalną 

Brak ograniczeń i utrudnień 

 

 

Charakterystyka zabudowań 

 

Dane ogólne budynku głównego: 

- ilość kondygnacji: parter, I piętro (w części budynku) 

- powierzchnia użytkowa: 1060,00 m2 

 

Wiek budynku: budynek z roku 1922, modernizowany i przebudowywany 

Ogólny stan techniczny budynku – częściowo wyremontowany w części 

biurowej 

Fundamenty: żelbetowe 

Konstrukcja: ceramika 

Strop: żelbetowe 

Schody: żelbetowe 

Stropach: na płytach korytkowych 

Rynny: rynny dachowe i spustowe nowe, wymienione 

Pokrycie: papa na lepiku, obróbki blacharskie, blacha 

Posadzki: wylewka cementowa – remont posadzki w ostatnich latach, lastriko, 

panele, płytki ceramiczne, w pom. biurowych regipsy 

Elewacja: tynk, ocieplenie styropianem 
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Stolarka okienna: w części biurowej i socjalnej drewniana, w części 

produkcyjnej – stalowa 

Stolarka drzwiowa: w części biurowej i socjalnej drewniana, w części 

produkcyjnej – stalowa 

Instalacje (dla wszystkich budynków) 

- energetyczna 

- wodociągowa: 

- kanalizacyjna 

- CO – nowa kotłownia na ekogroszek, biuro ma niezależne ogrzewanie gazowe 

- gazowa 

 

Sposób użytkowania: 

- pomieszczenia produkcyjne: 650 m2 

- pomieszczenia socjalne: 180 m2 

- malarnia proszkowa: 170 m2 

- nowa hala : 60m2. 

 

Dotyczy budynku dobudówki 

Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dobudowany do 

budynku magazynowego 

Dane ogólne budynku: 

- ilość kondygnacji: parter, 

- powierzchnia użytkowa:  187,50 m2 

- powierzchnia zabudowy:  190,70 m2 

- kubatura:              972,80 m3 

 

Wiek budynku; budynek z roku 1969 

Ogólny stan techniczny budynku – niski, budynek przeszedł remont 

Fundamenty: żelbetowe 

Konstrukcja: ceramika i blacha 

Pokrycie- blacha falista, obróbki blacharskie 

Posadzki: wylewka cementowa, 

Wykończenie ścian: tynki malowane farbami emulsyjnymi, 

Elewacja: tynk gładki malowany, blacha 

Instalacje (dla wszystkich budynków): 

- energetyczna, 

- wodociągowa: 

- kanalizacyjna 

- CO – nowa kotłownia na ekogroszek (była kotłownia gazowa starego typu) 

- gazowa 

 

Sposób użytkowania: pomieszczenia produkcyjne. 
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Plac manewrowy: 

- nawierzchnia asfaltowa na podłożu żwirowym. Powierzchnia 625 m2 

Plac montażowo – składowy pod suwnica 

- utwardzony płytami żelbetowymi Powierzchnia 700 m2. 

 

 

SUWNICA  

 

Suwnica pomostowa natorowa, trwale związana z nieruchomością. Suwnica o 

rozpiętości 7,98 m , długości torowiska ok. 75 m i udźwigu 5 ton, wyposażona 

w metalowe ażurowe schody, podwieszaną kabinę operatora oraz korytarz 

serwisowy. 

Nr fabryczny suwnicy 35472, nr UDT N3325000192. 

Konstrukcja słupów nośnych oraz torowiska suwnicy wykonana z 

dwuteowników 400 mm. Słupy pomocnicze wykonane z ceowników 200 x 80 

mm, wzmocnienia i usztywnienia z kątownika równoramiennego 75 x 8 mm. 

Suwnica o przestarzałej konstrukcji, wyłączona z eksploatacji. Brak aktualnych 

badań UDT.  

 

 

 
 

 

B. Uście Gorlickie 

 

Gmina Uście Gorlickie jest  jeden z najatrakcyjniejszych zakątków południowej 

Polski. 

Tereny wokół Uścia Gorlickiego wyróżniają się szczególną urodą i 

malowniczością. Wysoka lesistość, piękno górskiego krajobrazu, czyste 

środowisko, sprzyjający łagodny klimat, słabe zaludnienie przyciągają turystów 

i wczasowiczów o każdej porze roku. Liczne źródła wód mineralnych w 
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uzdrowisku Wysowa-Zdrój sprzyja rozwojowi turystyki. 

Unikalne w skali kraju zespoły szaty roślinnej i świata zwierzęcego, środowisko 

przyrodnicze z zachowanymi elementami pierwotnego krajobrazu zachęcają do 

wymarzonego wypoczynku miłośników przyrody.  

Drogowe przejście graniczne w Koniecznej, oraz trzy miejsca do przekraczania 

granicy państwa na szlakach turystycznych zlokalizowane w okolicy Wysowej-

Zdroju stwarzają możliwość wycieczek w przygraniczne rejony Słowacji.  

Pobliski zbiornik wodny w Klimkówce daje duże możliwość w zakresie 

uprawiania sportów wodnych. 

Oprócz naturalnego piękna tych słabo zaludnionych terenów można znaleźć 

tutaj również ślady historii: zabytkowe budowle architektury sakralnej 

(drewniane cerkwie i kościoły), cmentarze z I wojny światowej, zabytkowe 

układy architektoniczne łemkowskich wsi, przydrożne krzyże i kapliczki.  

Gmina Uście Gorlickie posiada specyficzny kulturowy klimat. Jest to miejsce 

spotkania kultur Polaków i Łemków. Mimo przenikania się z biegiem lat 

różnych kultur tego regionu i burzliwej historii Łemkowie do dzisiaj zachowali 

odrębny język, wyznanie, obrzędy i zwyczaje. 

Działka 367/13 będąca przedmiotem wyceny położona jest w Uściu Gorlickim 

w odległości około 200m od zalewu w terenach systematycznie 

zabudowywanych budynkami mieszkalno – wypoczynkowymi. Dojazd do 

działki pośrednio drogą gruntową utwardzoną kamieniem, bezpośrednio – 

ustanowioną służebnością gruntową. Działka nieogrodzona, niezabudowana 

porośnięta roślinnością trawiastą, krzewami i samosiejkami. 
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C. Korczyna 

 

 

 Charakterystyka nieruchomości wycenianej 

Powierzchnia: łącznie 0,2100 ha 

Kształt: wielokąt, zbliżony do trapezu 

Wystawa / Nachylenie : działka prawie płaska, położona w dolinie potoku 

Usytuowanie: w pobliżu centrum wsi, przy obwodnicy miasta Biecza 

Dojazd: drogą gminną, drogą zbiorczą równoległą do obwodnicy Biecza – 

asfaltową 

Otoczenie: 

Obwodnica Biecza, niewielki potok, tereny zabudowy zagrodowej, tereny w 

użytkowaniu rolniczym, tereny zadrzewione i zalesione nod potokiem 

Ogrodzenie: brak 

Uzbrojenie: 

Woda studnia 

Prąd elektryczny: jest 

Kanalizacja; kanalizacja z osadnikiem ścieków 

Gaz: jest 

Zabudowania: teren zabudowany zabudowaniami produkcyjnymi 

Ograniczenia: 

 Przebiegający w pobliżu potok, grożący podtapianiem i zalewaniem 

części terenu 

 Sąsiedztwo obwodnicy Biecza (hałas, drgania) 

 

Nasadzenia: działka częściowa zadrzewiona i zakrzaczona (drzewa niskiej 

jakości, nad potokiem) 

 

Charakterystyka zabudowań 

Dot. budynku produkcyjnego 

 

Opis dokonany na podstawie wizji na gruncie 

Wiek budynku: budynek z 1970 roku, częściowo wyremontowany 

Ogólny stan techniczny budynku – niski 

Fundamenty: betonowe 

Ilość kondygnacji: budynek parterowy, niepodpiwniczony 

Ściany konstrukcyjne: ceramika 

Stropodach; konstrukcja stalowa z izolacją 

Pokrycie: blacha ocynkowana, falista 

Rynny: z blachy ocynkowanej 

Posadzki: cementowa, terakota w sanitariach 

Wykończenie ścian: tynki cem – wap. Malowane farbami klejowymi 

Elewacje: tynk gładki, malowany 
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Stolarka: nietypowa 

Instalacje: 

 wod –kan 

 CO z wlasnej kotłowni 

 energetyczna 

 gazowa 

 wentylacyjna 

 

Dane techniczno – użytkowe 

 powierzchnia zabudowy;  275,60 m2 

 kubatura    991,00 m3 

 powierzchnia użytkowa   250,00 m2 

 

 

Użytkowanie: 

- pomieszczenia produkcyjne, socjalne są od paru lat nie użytkowane 

 

Dot. budynku magazynowego - wiaty 

 

Opis dokonany na podstawie wizji na gruncie 

Wiek budynku: budynek z 1970 roku, częściowo wyremontowany 

Ogólny stan techniczny budynku – niski 

Fundamenty: żelbetowe 

Ilość kondygnacji: budynek parterowy, niepodpiwniczony 

Ściany konstrukcyjne: konstrukcja stalowa, obłożenie blachą 

Pokrycie; blacha falista na konstrukcji stalowej 

Posadzki: cementowa 

Ślusarka: nietypowa 

Instalacje: 

- energetyczna 

Dane techniczno – użytkowe 

 powierzchnia zabudowy   62,20 m2 

 kubatura     156,00 m3 

 powierzchnia użytkowa:   57,80 m2 

Użytkowanie: 

- pomieszczenia magazynowe jest od lat nie użytkowane 

Plac manewrowy: Nawierzchnia z płyt betonowych na podłożu żwirowym, 

Powierzchnia 360 m2, stan techniczny zły. 
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III. METODYKA OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI. 

 

 

Zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, wycena ma na celu określenie aktualnej  

wartości rynkowej nieruchomości dla celów sprzedaży 

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

gospodarce nieruchomościami „Wartość rynkową nieruchomości stanowi 

najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona 

z uwzględnieniem cen transakcyjnych  przy przyjęciu następujących założeń: 

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 Powszechnie Krajowymi Zasadami Wyceny –  

„Ustalona wartość rynkowa nieruchomości przy spełnieniu założeń 

wymienionych w Art. 151 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

„…musi  odzwierciedlać stan rynku w dniu wyceny i odpowiadać cenie, jaką 

można by uzyskać przy zawarciu umowy sprzedaży w dniu wyceny”. 

Zgodnie natomiast z Art. 134 ust. 2 Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami „Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości, 

uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, 

przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia 

infrastruktury technicznej, stanu zagospodarowania 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. Zgodnie ze zleceniem wycena nieruchomości ma na 

celu  określenie wartości nieruchomości, jako całości, czyli prawa własności 

gruntu, prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności 

budynków, budowli, środków technicznych związanych z nieruchomością wraz  

z elementami zagospodarowania terenu i ograniczeniami na niej występującymi. 

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. 
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IV. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU 

 

Okres monitorowania rynku: 2013r. –2014r. 

 Rodzaj rynku: rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych i 

zabudowanych budynkami produkcyjno- magazynowo- biurowymi 

 Obszar rynku -    województwo podkarpackie, powiat gorlicki 

 

         Dane na temat cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych i zabudowanych  zebrane zostały z zasobów zgromadzonych 

przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach. 

Rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych w gminie Uście Gorlickie 

której położona jest wyceniana nieruchomość jest dobrze rozwinięty. Obręb ten 

jest bardzo atrakcyjny ze względu na bliskie położenie głównych dróg 

dojazdowych, czystego powietrza oraz zbiornika wodnego  Klimkówka.  

Występuje tu zainteresowanie gruntami niezabudowanymi z przeznaczeniem 

pod zabudowę mieszkalno- rekreacyjnego.  

Rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych w gminie Gorlice której 

położona jest wyceniana nieruchomość jest dobrze rozwinięty. Obręb ten jest 

bardzo atrakcyjny ze względu na bliskie położenie głównych dróg dojazdowych.  

Występuje tu zainteresowanie gruntami zabudowanymi budynkami produkcyjno 

- usługowymi.  

 

Ocena rynku nieruchomości, obejmującego całokształt zawieranych transakcji 

kupna, sprzedaży, zamiany na danym obszarze jest w dużym stopniu 

ograniczona możliwością zebrania rzetelnych informacji. Stąd trudność w 

dokonaniu analizy o wielkości popytu na dany rodzaj nieruchomości oraz 

występującej konkurencji zarówno obecnie, jak i w przyszłości. 

Popyt i podaż na rynku nieruchomości w Gorlicach i powiecie gorlickim jest 

rezultatem zarówno wielkości miasta i gminy, a także funkcji w/w miasta jako 

aglomeracji administracyjnej, handlowo – usługowej oraz przemysłowej. 

Średnie dochody w powiecie gorlickim jak i samym mieście Gorlice są niższe 

od średniej krajowej. Czynniki te wpływają na poziom popytu i poziom cen 

akceptowany przez nabywców nieruchomości. 

        Szacowana nieruchomość położona w Korczynie, gm. Biecz, w odległości 5 

km od centrum Gorlic, która stanowi bazę produkcyjno- usługową, jest 

przykładem nieruchomości rzadko pojawiającej się na rynku, jednakże na rynku 

ponad lokalnym znaleziono wystarczającą ilość transakcji, aby wycenić 
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nieruchomość w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami. 

Rynek tego typu nieruchomości na terenie powiatu gorlickiego jest słabo 

rozwinięty i w znacznym stopniu ograniczony. 

Obiekt wyceniany ma charakter wielofunkcyjny, tj.: budynki produkcyjno- 

warsztatowo- magazynowe. 

Na wartość nieruchomości wpływ mają następujące cechy: stan techniczny 

budynków, powierzchnia użytkowa, funkcja budynków oraz wielkość gruntów 

działek. 

          Transakcje gruntami leżące w Uściu Gorlickim  i w powiecie gorlickim, 

pozwalają na ustalenie wartości przedmiotowej nieruchomości, metodą 

porównywania parami. 

          Szczególnie preferowanymi przez nabywców walorami działek 

niezbudowanych są: atrakcyjność położenia, funkcja nieruchomości, uzbrojenie 

i wielkość działki, co uwzględniono w wycenie przedmiotowej nieruchomości. 

 

 

 

V. 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 porównania 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 
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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 z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny  - Nota 

Interpretacyjna Nr 1, „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 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  2013 roku do  2014 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 porównawczą prowadzimy w parach tj. pomiędzy nieruchomością 

wycenianą o znanych cechach, lecz nieznanej wartości, a nieruchomością o 

znanej cenie  i znanych cechach. Gdy mamy kilka nieruchomości 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 regionalnym, i 

które decydują o wartości rynkowej nieruchomości. 
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5.2  Określenie wartości nieruchomości położonych w Gorlicach 

 

Dla potrzeb niniejszej wyceny  określono rynek nieruchomości gruntowych 

zabudowanych jako obszar ciągły obejmujący teren miasta Gorlice, ze 

szczególnym uwzględnieniem terenu obrębu 1 – Gorlice. 

  

Dla ustalenia wartości rynkowej wycenianych nieruchomości zbadano obrót i 

ceny transakcyjne nieruchomości w okresie ostatnich 24 miesięcy.   

W badanym okresie na wyznaczonym rynku regionalnym przeprowadzono kilka  

transakcji, w których przedmiotem sprzedaży były nieruchomości gruntowe 

zabudowane. Cena najtańszej nieruchomości o podobnych parametrach i 

cechach, co nieruchomość wyceniana sprowadzona do wskaźnika 1m2 

powierzchni użytkowej budynku  wynosiła C min = 1 139,60 zł za 1m2, a cena 

najdroższej C max =2 513,75 - zł za 1m2.  

 Zgodnie z założeniem pierwszym przyjęto, że wartość nieruchomości  

w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej budynku   znajdzie się w 

przedziale [1 139,60,- zł : 2513,75,- zł ]   

 

 

Ustalenie cech porównawczych 

 

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

biorąc pod uwagę uwarunkowania regionalnego 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 zabudowań – określa wykonane remonty, modernizacje na 

nieruchomości  

- powierzchnie użytkowe budynków – uwzględnia istniejące różnice w 

powierzchni  zabudowy  

- powierzchnia i kształt gruntu – uwzględnia istniejące różnice w powierzchni 

gruntu jego kształcie działki. 

 

 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 użytkowej budynku 



24 

 

uzyskany z podzielenia ceny transakcyjnej przez powierzchnię użytkową 

budynku.  

 

Tabela. Określenie cech  rynkowych nieruchomości 

Lp. Rodzaj cechy 

Procentowy 

wpływ na ceny/ 

waga cechy. 

Strefa, klasy 

1 Położenie i sąsiedztwo 40% 
Korzystny 

Średni 

Przeciętny 

2 Stan techniczny budynków 20% 

Korzystny 

Średni 

Przeciętny 

Niski 

3 Powierzchnia użytkowa  30% 
Korzystna 

Średnia 

Przeciętna 

4 Powierzchnia i kształt gruntu 10% 
Duża foremna 

Średnia foremna 

Mała nieforemna 

 

 

 

Porównanie parami 

 

 Zbiór transakcji nieruchomości  sprzedanych w okresie ostatnich 24 

miesięcy w celu ustalenia wartości wycenianej nieruchomości. 

 
 

l.p. Lokalizacja 
Data/ 

rep. 

Nr 

działki 

Pow. użytk./ 

Pow. działki 
Cena transakcji Cena 

1 Gorlice 
08-05-2015 

rep. 2714/15 
29… 

304,60 m2 

1 1800 m2 
536 900 zł 1 762,64 zł/m2 

2 Gorlice 
28-04-2015 

rep. 2648/15 
13… 

1503,53 m2 

8762 m2 
2 000 831 zł 1 330,76 zł/m2 

3 Gorlice 
10-11-2014 

rep. 2862/14 
95… 

127,30 m2 

437 m2 
320 000 zł 2 513,75 zł/m2 

4 Gorlice 
19-03-2014 

rep. 1400/14 
22… 

299,49 m2 

775 m2 
625 000 zł 2 086,88 zł/m2 

5 Gorlice 
07-11-2013 

rep. 8756/13 
51… 

333,45 m2 

2872 m2 
380 000 zł 1 139,60 zł/m2 

 

Cena maksymalna:   Cmax = 2 513,75 zł/m2 - nr 3 

Cena minimalna:   Cmin = 1 139,60 zł/m2 - nr 5 

  

 C = 1374,15 zł/m2 

 

Do wyceny nieruchomości metodą porównania parami, ze znanych transakcji, 

wybrano trzy nieruchomości gruntowe zabudowane sprzedane w okresie 

ostatnich 24miesięcy w celu ustalenia wartości wycenianej nieruchomości. 
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l.p. Lokalizacja 
Data/ 

rep. 

Nr 

działki 

Pow. użytk./ 

Pow. działki 
Cena transakcji Cena 

1 Gorlice 
08-05-2015 

rep. 2714/15 
29… 

304,60 m2 

1 1800 m2 
536 900 zł 1 762,64 zł/m2 

2 Gorlice 
28-04-2015 

rep. 2648/15 
13… 

1503,53 m2 

8762 m2 
2 000 831 zł 1 330,76 zł/m2 

3 Gorlice 
07-11-2013 

rep. 8756/13 
51… 

333,45 m2 

2872 m2 
380 000 zł 1 139,60 zł/m2 

 

 

Opis cech nieruchomości wycenianych oraz nieruchomości wybranych do 

porównania, a także ich cech przedstawiono w poniższej tabeli .  

 

Zestawienie cech wycenianych nieruchomości położonych na działce 517/82  

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 
Średnio korzystne Korzystne Średnio 

korzystne 

Średnio 

korzystne 

2 Stan techniczny budynków Niski Średni Przeciętny Niski 

3 Powierzchnia użytkowa  Niekorzystna Korzystna Niekorzystna Korzystna 

4 Powierzchnia i kształt 

gruntu 

Mała foremna Duża foremna Średnia foremna Mała, foremna 

 

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 40 549,66 -274,83 0,0 0,0 

2 Stan techniczny 

budynków 
20 274,83 -183,22 91,61 0,0 

3 Powierzchnia 

użytkowa budynku 
30 412,25 -412,25 0,0 -412,2 

4 Powierzchnia i kształt 

gruntu 
10 137,41 -137,41 -68,71 0,0 

 Suma 100 1374,15 -595,45 -160,32 -412,20 

 Cena sprzedaży zł/m2 1762,64 1330,76 1139,60 

  1167,19 1170,44 727,40 

 Współczynnik korekcyjny 1,0 

 Wartość rynkowa nieruchomości zł/m2 1021,68 
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Obliczenie wartości nieruchomości 

 

 Dla obliczenia wartości rynkowej prawa wieczystego użytkowania gruntu 

wraz z prawem odrębnej własności zabudowań  zastosowano wzór: 

 

   W N = C j x P N 
Gdzie: 

WN – wartość nieruchomości 

Cj – wartość 1m2 powierzchni użytkowej budynku 

PN – powierzchnia budynku 

 

Wartość rynkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu 517/82  wraz z 

prawem odrębnej własności zabudowań   

 

WN = 1021,68 zł/m2 x 1247,50m2  + 47.000zł( suwnica)= 1 321 546zł  

 

Zaokrąglając przyjęto  Wn   = 1 322 000 zł 

 

 

 

 

5.3 Określenie wartości rynkowej gruntu działki 367/13 położonej w Uściu 

Gorlickim 

 

Dla potrzeb niniejszej wyceny  określono rynek nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych jako obszar ciągły obejmujący teren gminy Uście Gorlickie, 

ze szczególnym uwzględnieniem terenu obrębu 18 – Uście Gorlickie. 

 Dla ustalenia wartości rynkowej wycenianych nieruchomości zbadano 

obrót i ceny transakcyjne nieruchomości w okresie ostatnich 24 miesięcy.   

W badanym okresie na wyznaczonym rynku regionalnym przeprowadzono kilka  

transakcji, w których przedmiotem sprzedaży były nieruchomości gruntowe 

niezabudowane. Cena najtańszej nieruchomości o podobnych parametrach i 

cechach, co nieruchomość wyceniana sprowadzona do wskaźnika 1m2 

powierzchni gruntu  wynosiła C min = 19,47 zł za 1m2, a cena najdroższej  

C max =90,91- zł za 1m2.  

 Zgodnie z założeniem pierwszym przyjęto, że wartość nieruchomości  

w odniesieniu do 1m2 powierzchni gruntu  znajdzie się w przedziale  

[ 19,47- zł : 90,91- zł ]   

 

Ustalenie cech porównawczych 

 

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

biorąc pod uwagę uwarunkowania regionalnego rynku i rodzaj wycenianych 

nieruchomości określono na podstawie analiz własnych oraz doświadczeń z 



27 

 

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 zagospodarowania i uzbrojenie – określa wykonane na nieruchomości 

budowle ( ogrodzenie, podjazd ) oraz stopień uzbrojenia w media, 

- dojazd – uwzględnia się aktualny sposób dojazdu do nieruchomości, atuty i 

ograniczenia w możliwości dojazdu 

- powierzchnia i kształt gruntu – uwzględnia istniejące różnice w powierzchni 

gruntu jego kształcie działki. 

 

 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  uzyskany  

z podzielenia ceny transakcyjnej przez powierzchnię gruntu.  

 

Tabela . Określenie cech  rynkowych gruntów  

Lp. Rodzaj cechy 

Procentowy 

wpływ na ceny/ 

waga cechy. 

Strefa, klasy 

1 Położenie i sąsiedztwo 40% 
Korzystny 

Średni 

Przeciętny 

2 Stan zagospodarowania i uzbrojenie 30% 
Korzystny 

Średni 

Niekorzystny 

3 Dojazd 10% 
Korzystny 

Średni 

Niekorzystny 

4 Powierzchnia i kształt gruntu 20% 
Mała foremna 

Średnia foremna 

Duża nieforemna 

 

 

Porównanie parami 

 

 Zbiór transakcji nieruchomości  sprzedanych w okresie ostatnich 24 

miesięcy w celu ustalenia wartości wycenianej nieruchomości. 
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Transakcja nr 1 

Źródło notowania: akt notarialny, Stan prawny: własność 

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

Sposób użytkowania: budowlana 

Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Uście Gorlickie, m. Wysowa Zdrój 
  

 

Data/ 

repertorium 

Nr 

działki 
Pow. działki 

Cena transakcji/ 

Cena m2 

11-07-2014 

rep. 4816/14 
86… 93 m2 

1 811 zł 

19,47 zł/m2 

Opis: w mpzp dz położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej 

 

Transakcja nr 2 

Źródło notowania: akt notarialny, Stan prawny: własność 

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

Sposób użytkowania: budowlana 

Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Ropa, m. Klimkówka 
  

 

Data/ 

repertorium 

Nr 

działki 
Pow. działki 

Cena transakcji/ 

Cena m2 

21-01-2015 

rep. 389/15 
31… 400 m2 

8 000 zł 

20,00 zł/m2 

Opis: teren rekreacji i sportu 

 

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. gorlicki, gm. Ropa, m. Ropa 
  

 

Data/ 

repertorium 

Nr 

działki 
Pow. działki 

Cena transakcji/ 

Cena m2 

21-02-2015 

rep. 1119/15 
92… 33 m2 

3 000 zł 

90,91 zł/m2 

Opis: teren zabudowy mieszkaniowo- letniskowej 

 

Transakcja nr 4 

Źródło notowania: akt notarialny, Stan prawny: własność 

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

Sposób użytkowania: budowlana 

Lokalizacja: woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Ropa, m. Klimkówka 
  

 

Data/ 

repertorium 

Nr 

działki 
Pow. działki 

Cena transakcji/ 

Cena m2 

23-04-2015 

rep. 2452/15 
21… 412 m2 

20 000 zł 

48,54 zł/m2 

Opis: wmpzp - teren zabudowy rekreacyjnej 

 

  C = 71,44 zł/m2 
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Do wyceny nieruchomości metodą porównania parami, ze znanych transakcji, 

wybrano trzy nieruchomości gruntowe niezabudowane sprzedane w okresie 

ostatnich 24miesięcy w celu ustalenia wartości wycenianej nieruchomości. 
 

l.p. Lokalizacja 
Data/ 

rep. 

Nr 

działki 
Pow. działki Cena transakcji Cena 

1 Klimkówka 
23-04-2015 

rep. 2452/15 
21… 412 m2 20 000 zł 48,54 zł/m2 

2 Ropa 
21-02-2015 

rep. 1119/15 
92… 33 m2 3 000 zł 90,91 zł/m2 

3 Klimkówka 
21-01-2015 

rep. 389/15 
31… 400 m2 8 000 zł 20,00 zł/m2 

 

 

Opis cech nieruchomości wycenianych oraz nieruchomości wybranych do 

porównania, a także ich cech przedstawiono w poniższej tabeli . 

 Zestawienie cech wycenianych nieruchomości położonych w Woli Dalszej 

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 
Średnio korzystne Korzystne Korzystne Średnio 

korzystne 

2 Stan zagospodarowania i 

uzbrojenie 
Niekorzystny Niekorzystny Korzystny Niekorzystny 

3 Dojazd Średni Średnia Korzystna Korzystny 

4 Powierzchnia i kształt 

gruntu 

Mała foremna Średnia 

foremna 

Mała foremna Średnia foremna 

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 40 28,58 -12,79 -12,79 0,0 

2 Stan 

zagospodarowania i 

uzbrojenie 

30 21,43 0,0 -21,43 0,0 

3 Dojazd 10 7,14 0,0 -3,57 -3,57 

4 Powierzchnia i kształt 

gruntu 
20 14,29 +7,15 0,0 +7,15 

 Suma 100 71,44 -5,64 -37,79 +3,58 

 Cena sprzedaży zł/m2 48,54 90,91 20,00 

  42,90 53,12 23,58 

 Wartość rynkowa nieruchomości zł/m2 39,87 
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Obliczenie wartości nieruchomości 

 

 Dla obliczenia wartości rynkowej prawa własności  gruntu  zastosowano 

wzór: 

 

   W N = C j x P N 
Gdzie: 

WN – wartość nieruchomości 

Cj – wartość 1m2 powierzchni gruntu 

PN – powierzchnia gruntu 

 

WN = 39,87 zł/m2 x 300m2  = 11.961zł  

 

Zaokrąglając przyjęto  Wn   = 12.000 zł 

 

 

 

5.4   Określenie wartości nieruchomości położonych w Korczynie 

 

Dla potrzeb niniejszej wyceny  określono rynek nieruchomości gruntowych 

zabudowanych jako obszar ciągły obejmujący teren powiatu gorlickiego, ze 

szczególnym uwzględnieniem terenu obrębu  – Korczyna. 

  

Dla ustalenia wartości rynkowej wycenianych nieruchomości zbadano obrót i 

ceny transakcyjne nieruchomości w okresie ostatnich 24 miesięcy.   

W badanym okresie na wyznaczonym rynku regionalnym przeprowadzono kilka  

transakcji, w których przedmiotem sprzedaży były nieruchomości gruntowe 

zabudowane. Cena najtańszej nieruchomości o podobnych parametrach i 

cechach, co nieruchomość wyceniana sprowadzona do wskaźnika 1m2 

powierzchni użytkowej budynku  wynosiła C min = 490,25 zł za 1m2, a cena 

najdroższej C max =1 127,84 - zł za 1m2.  

 Zgodnie z założeniem pierwszym przyjęto, że wartość nieruchomości  

w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej budynku   znajdzie się w 

przedziale [490,25,- zł : 1 127,84,- zł ]   

 

Ustalenie cech porównawczych 

 

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

biorąc pod uwagę uwarunkowania regionalnego 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: 
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- 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 zabudowań – określa wykonane remonty, modernizacje na 

nieruchomości  

- powierzchnie użytkowe budynków – uwzględnia istniejące różnice w 

powierzchni  zabudowy  

- powierzchnia i kształt gruntu – uwzględnia istniejące różnice w powierzchni 

gruntu jego kształcie działki. 

 

 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 użytkowej budynku 

uzyskany z podzielenia ceny transakcyjnej przez powierzchnię użytkową 

budynku.  

 

Tabela. Określenie cech  rynkowych nieruchomości 

Lp. Rodzaj cechy 

Procentowy 

wpływ na ceny/ 

waga cechy. 

Strefa, klasy 

1 Położenie i sąsiedztwo 40% 
Korzystny 

Średni 

Przeciętny 

2 Stan techniczny budynków 20% 

Korzystny 

Średni 

Przeciętny 

Niski 

3 Powierzchnia użytkowa  30% 
Korzystna 

Średnia 

Przeciętna 

4 Powierzchnia i kształt gruntu 10% 
Duża foremna 

Średnia foremna 

Mała nieforemna 

 

 

 

Porównanie parami 

 

 Do wyceny nieruchomości metodą porównania parami, ze znanych 

transakcji, wybrano trzy nieruchomości gruntowe zabudowane sprzedane w 

okresie ostatnich 24miesięcy w celu ustalenia wartości wycenianej 

nieruchomości. 
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l.p. Lokalizacja 
Data/ 

rep. 

Nr 

działki 

Pow. użytk./ 

Pow. działki 
Cena transakcji Cena 

1 
Zagórzany-

Kobylanka 

05-11-2014 

rep. 8082/14 
26… 

115,60 m2 

1208 m2 
56 673 zł 490,25 zł/m2 

2 Libusza 
27-10-2014 

rep. 5737/14 
10,,, 

352,00 m2 

1118 m2 
397 000 zł 1 127,84 zł/m2 

3 Jasło 
31-12-2013 

rep. 1171/13 
… 

705,50 m2 

3368 m2 
590 000 zł 836,48 zł/m2 

 

Cena maksymalna:   Cmax = 1 139,60 zł/m2  

Średnia arytmetyczna cena:  Cśr = 919,23 zł/m2 

Cena minimalna:   Cmin = 490,25 zł/m2  

 C = 637,59 zł/m2 

 

 

Opis cech nieruchomości wycenianych oraz nieruchomości wybranych do 

porównania, a także ich cech przedstawiono w poniższej tabeli .  

 

Zestawienie cech wycenianych nieruchomości położonych na działce 142/9  

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 
Niekorzystne Średnio 

korzystne 

Średnio 

korzystne 

Korzystne 

2 Stan techniczny budynków Niski Niski Średni Niski 

3 Powierzchnia użytkowa  Korzystna Niekorzystna Korzystna Korzystna 

4 Powierzchnia i kształt 

gruntu 

Średnia foremna Średnia 

foremna 

Średnia foremna Duża, foremna 

 

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 40 255,04 -127,52 -127,52 -255,04 

2 Stan techniczny 

budynków 
20 127,52 0,0 -85,01 0,0 

3 Powierzchnia 

użytkowa budynku 
30 191,28 +191,28 0,0 0,0 

4 Powierzchnia i kształt 

gruntu 
10 63,75 0,0 0,0 -31,86 

 Suma 100 637,59 +63,76 -212,53 -286,90 

 Cena sprzedaży zł/m2 490,25 1127,84 836,48 

  554,01 915,31 549,58 

 Współczynnik korekcyjny 1,0 

 Wartość rynkowa nieruchomości zł/m2 672,97 
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Obliczenie wartości nieruchomości 

 

 Dla obliczenia wartości rynkowej nieruchomości  zastosowano wzór: 

 

   W N = C j x P N 
Gdzie: 

WN – wartość nieruchomości 

Cj – wartość 1m2 powierzchni użytkowej budynku 

PN – powierzchnia budynku 

 

Wartość rynkowa prawa własności gruntu 142/9  zabudowanego   

 

WN = 672,97 zł/m2 x 250m2  + 672,97 zł/m2 x 57,8m2  x 50%= 187.694zł  

 

Zaokrąglając przyjęto  Wn   = 188.000 zł 

 

 

VII. Wynik końcowy wyceny 

 

 Oszacowana wartość w/w nieruchomości wynosi: 

 

L

p 

Wyszczególnienie Powierzchnia 

działki w ha 

Położenie Wartość rynkowa 

1 Prawo wiecz. użyt działka 517/80 wraz z 

prawem własności zabudowań 

0,2818 Gorlice 1 322 000 

5 Działka 367/13 niezabudowana 0,030 Uście 

Gorlicki 

12 000 

6 Działka 142/9 zabudowana 0,1948 Korczyna 188 000 

RAZEM   1 522 000 

dla aktualnego sposobu użytkowania stanu i poziomu cen na dzień 14.09.2015 r. 
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VII. Klauzule i zastrzeżenia 

 
1.Operat został sporządzony zgodnie z przepisami prawa oraz standardami zawodowymi 

rzeczoznawców majątkowych  wg stanu na dzień wyceny. 

2.Niniejszy operat nie może być wykorzystany do innego celu niż określono w operacie. 

3. Niniejszy operat nie może być opublikowany w całości lub w części  

w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wyceniającego i bez uzgodnienia z nim formy i treści 

takiej publikacji. 

4. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte, prawne i fizyczne 

nieruchomości, których występowania nie mógł stwierdzić przy dokonywaniu wizji 

lokalnych. Nie ponosi również odpowiedzialności za wady prawne i fizyczne nieruchomości, 

których nie mógł stwierdzić także na podstawie dokumentacji prawnej lub geodezyjnej. 

5.  Podane w operacie wartości oraz ceny nie zawierają podatków i opłat, jakie potencjalny 

nabywca nieruchomości będzie zobowiązany zapłacić w związku z ich nabyciem. 

6. Wszelkie  dokładniejsze dane dotyczące analizowanych transakcji, które były podstawą do 

określenia wartości rynkowych znajdują się w bazie danych transakcyjnych autora i ze 

względu na zasadę poufności nie zostały ujawnione  w operacie. 

7. Powierzchnia użytkowa budynków  została ustalona na podstawie dokumentacji 

znajdującej się w posiadaniu Kortex sp zoo. w upadłości likwidacyjnej 

8. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, 

przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, pod warunkiem, że nie wystąpią w ww. 

okresie zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w 

Art. 154 Ustawa o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności dotyczące przeznaczenia 

w planie miejscowym, stopnia wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej czy stanu 

zagospodarowania nieruchomościami.  

9. Integralną część operatu szacunkowego stanowią załączniki  
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