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1. Przedmiot i zakres wyceny. 
1.1 Przedmiot wyceny. 
Nieruchomość zabudowana obejmująca grunt działki nr 11/5 o powierzchni 2 245,00m2 
położonej we wsi Bystre przy ulicy Kwiatowej nr 22 (obręb Bystre, gmina Oleśnica, powiat 
oleśnicki, woj. dolnośląskie). Zabudowę stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny 
wolnostojący z garażem. 
 
1.2. Zakres wyceny. 
Zakres wyceny obejmuje wartość rynkową nieruchomości położonej we wsi Bystre przy ulicy 
Kwiatowej nr 22 opisanej w KW nr WR1E/00067778/5 wg stanu na dzień wizji lokalnej. 
 
2. Cel wyceny. 
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb Kancelarii 
Syndyka Dariusza Chudego. 
 
3.Podstawy opracowania operatu szacunkowego. 
3.1. Podstawa formalna 
Zlecenie wykonania czynności niezbędnych dla sporządzenia opisu i oszacowania 
nieruchomości wydane przez Kancelarię Syndyka Dariusza Chudego ul. Bystrzycka 69 C,  
54-215 Wrocław. 
3.2.Podstawy materialno – prawne. 
3.2.1.Podstawa prawna 
• Ust. z dnia 21  sierpnia 1997 o gosp. nieruchomościami (aktualnie obowiązujący tekst 

jednolity ogłoszony w aktach prawnych). 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (aktualnie obowiązujący tekst 
jednolity ogłoszony w aktach prawnych). 

• Ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964  Kodeks Cywilny  (aktualnie obowiązujący tekst 
jednolity ogłoszony w aktach prawnych). 

• Ustawa  z dnia 06 lipca 1982 o księgach wieczystych  i hipotece  (aktualnie 
obowiązujący tekst jednolity ogłoszony w aktach prawnych). 

• Ustawa z dnia 29.08.1997r o dokumentach Sądowych i  egzekucji  (aktualnie 
obowiązujący tekst jednolity ogłoszony w aktach prawnych). 

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie 

szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości  
(aktualnie obowiązujący tekst jednolity ogłoszony w aktach prawnych). 

3.2.2. Podstawy metodyczne: 
• Szacowanie nieruchomości i przedsiębiorstw red. A.Hopfer wyd. TWIGGER  
• Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych wyd. P.F.S.R.M. 
• Sposoby ustalania zużycia technicznego budynków i budowli  wydanie  PROMIKS 
• Wycena nieruchomości - skrypt ART Olsztyn pod red. A Hopfera 
3.2.3. Podstawy merytoryczne: 
• Materiały źródłowe będące w posiadaniu zleceniodawcy 
• Wizja lokalna i oględziny nieruchomości - niezbędne pomiary 
• Obserwacje i notowania o cenach nieruchomości na terenie rynku lokalnego 
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4. Określenie dat istotnych dla operatu: 
• data sporządzenia wyceny                                          10.12.2018 r. 
• data poziomu cen                                                        10.12.2018 r. 
• data wizji lokalnej                                                       24.11.2018 r. 
• data określenia stanu technicznego nieruchomości    24.11.2018 r. 

 
5. Opis i określenie stanu  nieruchomości. 
5.1.Stan prawny: 
Na dzień wyceny nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr WR1E/00067778/5  
prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy. 
Właścicielem nieruchomości jest Aleksander Roman Remer, syn Henryka i Marii oraz Elwira 
Remer, córka Edwarda i Jadwigi na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. 
Wpisy w dziale III i IV uwidocznione na załączonym do operatu przedruk obrazu zapisów 
przedmiotowej księgi wieczystej nr WR1E/00067778/5 wykonany ze strony internetowej 
http://ekw.ms.gov.pl.  
 
5.1.1 Lokalizacja nieruchomości. 
 

  
 
Bystre - wieś zlokalizowana bezpośrednio przy granicy z miastem Oleśnica stanowi 
"sypialnie" miasta. Nieruchomość znajduje się ok. 2,7km od centrum miasta Oleśnica. 
Oleśnica to miasto w Polsce w województwie dolnośląskim, w aglomeracji wrocławskiej, 
siedziba powiatu oleśnickiego, położone na lewym brzegu rzeki Oleśnicy. Pod względem 
geograficznym Oleśnica leży na Nizinie Śląskiej, w odległości ok. 30km od centrum 
Wrocławia.  
 
5.1.2 Opis ogólny nieruchomości. 
Nieruchomość zabudowana obejmująca grunt działki nr 11/5 o powierzchni 2 245,00m2 
położonej we wsi Bystre przy ulicy Kwiatowej nr 22 (obręb Bystre, gmina Oleśnica, powiat 
oleśnicki, woj. dolnośląskie). Zabudowę stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny 
wolnostojący z garażem. Nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy jednorodzinnej w 
bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obrzeżach miasta 
Oleśnica (wieś Bystre). Uzbrojenie terenu stanowi sieć energetyczna, wodociągowa, 
kanalizacyjna i gazowa. Nieruchomość znajduje się przy drodze o nawierzchni utwardzonej 
kostką betonową. Tren ogrodzony siatką handlową na słupkach stalowych oraz od frontu 
płotem z elementów stalowych na murkach z cegły klinkierowej. Brama wjazdowa na teren 
posesji sterowana zdalnie, podejścia i podjazdy utwardzone kostką betonową. Obiekt 
monitorowany wraz z oświetleniem oraz wieloletnimi licznymi nasadzeniami krzewami i 
drzewami  ozdobnymi, oczkiem wodnym, altaną oraz domkiem narzędziowym. 
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5.1.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny wg stanu na dzień wizji lokalnej tj. 24.11.2018r 
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 7

  

  

  
 
5.2.1.Dane ogólne (wg projektu budowlanego) 
• rodzaj zabudowy             -  budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący  

       z garażem dwustanowiskowym  
• liczba kondygnacji     -    1 + poddasze użytkowe   
• podpiwniczenie     -    brak   
• powierzchnia użytkowa budynku: 

- mieszkalna na parterze     178,50 m2
 

- mieszkalna na poddaszu     116,00 m2    58,00 m2p.u. 
       Ʃ 294,50 m

2
   236,50 m2p.u. 

 
• powierzchnia gospodarcza budynku   -  52,80 m2   
• rok budowy     -    ok. 2003r 
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5.2.2.Rozkład pomieszczeń w budynku na postawie przedstawionych dokumentów (projektu 
budowlanego): 
 
 PARTER 
Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2] 
1 Wiatrołap 4,20 m2 
2 Hall 13,20 m2 
3 Kuchnia 16,90 m2 
4 Pokój dzienny 45,70 m2 
5 WC 2,80 m2 
6 Gabinet 23,20 m2 
7 Korytarz 15,50 m2 
8 Garderoba 5,00 m2 
9 Łazienka 9,20 m2 
10 Pokój 13,40 m2 
11 Pokój 13,60 m2 
12 Pokój 15,80 m2 
RAZEM 178,50 m

2
 

13 Pom. gosp.  7,50 m2 
14 Kotłownia 11,70 m2 
15 Garaż 33,60 m2 
RAZEM 52,80 m

2
 

 
 PIĘTRO  (poddasze użytkowe) 
Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m2] 
16 Pokój 42,40 m2 
17 Hall 56,50 m2 
18 Łazienka 8,30 m2 
19 Garderoba 8,80 m2 
RAZEM 116,00 m

2
 

 
 
5.2.3. Opis stanu technicznego budynku mieszkalnego wg stanu na dzień wizji lokalnej na 
podstawie informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej : 
• fundament - ława żelbetowa monolityczna zbrojona wraz z izolacja pionowa i poziomą 

(stabilne) 
- mury fundamentowe wykonane z bloczka betonowego na zaprawie cementowej 

• mury konstrukcyjne - jednowarstwowe o grubości ok 54cm  wykonane z pustaków 
ceramicznych POROTHERM na zaprawie cementowo-wapiennej (w dobrym stanie 
technicznym) 
- ścianki działowe wykonane z pustaków ceramicznych, cegły ceramicznej oraz 
bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej oraz częściowo 
wykonane z płyt kartonowo-gipsowych (w dobrym stanie technicznym)   
- na poddaszu ścianka działowa konstrukcji lekkiej z przeszkleniem wykonanym z 
luksferów (stan techniczny dobry)  

• strop - nad parterem strop konstrukcji żelbetowej monolitycznej gęsto-żebrowej  
(w dobrym stanie technicznym) 
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• elewacja - tynk cementowo-wapienny strukturalny zacierany na mokro z powłoka 
silikonową (w dość dobrym stanie technicznym) 
- na murach fundamentowych tynki pokryte płytkami ceramicznymi na zaprawie  
klejowej (widoczne częściowe spękania i odparzenia płytek w części tarasu, w 
pozostałej części w stanie technicznym dość dobrym)  

• dach - konstrukcji drewnianej wielospadowy pokryty dachówką ceramiczna wraz z 
izolacją wełną mineralną oraz folią paraizolacyjną (konstrukcja i pokrycie w dobrym 
stanie technicznym) 
- podbitka dachu drewniana wykonana z boazerii malowanej impregnatem (w średnim  
tanie technicznym, wymaga konserwacji) 
- kominy ceglane na zaprawie cementowo-wapiennej oraz częściowo z elementów 
prefabrykowanych, powyżej linii dachu z cegły klinkierowej () 
- rynny i rury spustowe wykonane z tworzywa PCV oraz częściowo stalowe 
ocynkowane w kolorze brązowym (w dość dobrym stanie technicznym) 

• podłoża i posadzki - w pomieszczeniach na poddaszu posadzki pokryte panelami 
podłogowymi (stan techniczny zadawalający) 
- w łazience na poddaszu posadzka pokryta płytkami ceramicznymi na zaprawie 
klejowej (stan techniczny dobry) 
- w pokojach i korytarzach na parterze posadzka betonowe pokryte płytkami 
ceramicznymi na zaprawie klejowej oraz panelami podłogowymi (płytki 
wielkoformatowe zagranicznych producentów, w dobrym stanie technicznym) 
- w sanitariatach i kuchni posadzki betonowe pokryte płytkami ceramicznymi (sta 
techniczny) 
- w pomieszczeniach gospodarczych i garażu posadzki pokryte płytami ceramicznymi 
na zaprawie klejowej (w dość dobrym stanie technicznym) 

• tynki wewnętrzne - w pokojach na poddaszu tynki cementowo-wapienne z gadzią 
gipsową częściowo wykonane z płyt kartonowo-gipsowych malowane oraz tapetowane 
(w dobrym stanie technicznym) 
- w łazience na poddaszu tynki cementowo-wapienne z gładzią gipsową oraz wykonane 
z płyt kartonowo-gipsowych pokrytych płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej (w 
dobrym stanie technicznym) 
- w pomieszczeniach parteru tynki cementowo-wapienne zacierane na mokro warz z 
gładzią gipsowa malowane, tapetowane (w dobrym stanie technicznym) 
- w sanitariatach oraz częściowo w kuchni tynki pokryte płytkami ceramicznymi na 
zaprawie klejowej (stan techniczny dobry) 
- w pomieszczeniach gospodarczych oraz w garażu tynki gipsowane częściowo pokryte 
płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej (w dobrym stanie technicznym) 

• mansardy - na poddaszu wykonane z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu wraz z 
izolacją wełna mineralną oraz folią paraizolacyjną (w dobrym stanie technicznym) 

• schody wewnętrzne na piętro konstrukcji drewnianej wraz z poręczami ze stali 
zewnętrznej wysoko polerowanej (w dobrym stanie technicznym) 
- schody wejściowe do budynku wykonane z kostki betonowej oraz częściowo 
żelbetowe monolityczny pokryty płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi (w dobrym 
stanie technicznym) 
- schody zewnętrzne na taras betonowe monolityczne częściowo wykonane z cegły 
klinkierowej pokryte płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej (widoczne 
częściowo odparzenia płytek, stan techniczny zadawalający) 

• stolarka okienna - konstrukcji drewnianej kolorze "machoń" wraz z roletami 
zewnętrznymi  antywłamaniowymi (w dobrym stanie technicznym) 
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- na poddaszu okna dachowe konstrukcji drewnianej VELUX (stan techniczny dość 
dobry)  

• stolarka drzwiowa - zewnętrzne do budynku konstrukcji drewnianej antywłamaniowe 
częściowo przeszklone (w dobrym stanie technicznym) 
- zewnętrzne tarasowe konstrukcji drewnianej przeszklone wraz z roletą zewnętrzną 
antywłamaniową (w dobrym stanie technicznym) 
- wewnętrzne konstrukcji drewnianej oraz płytowej "wysokiego zgniotu, nacisku" 
częściowo przeszklone (w dobrym stanie technicznym) 
- bramy garażowe ocieplana uchylna zdalnie do góry (stan techniczny dobry) 

• instalacje (stan techniczny dobry): 
- elektryczna miedziana  
- instalacja odgromowa 
- kanalizacyjna PCV 
- wodociągowa stalowa PCV oraz miedziana  
- centralne ogrzewanie zasilane kotłem gazowym wraz z ogrzewaniem podłogowy oraz 
grzejnikami konwekcyjnymi 
- kolektory słoneczne z wymiennikiem wody ciepłej o poj. 1000 l z podłączeniem do 
ogrzewana centralnego 
- klimatyzacja zakończona w zbiorniku bezodpływowym 
- instalacja alarmowa z czujnikami ruchu w każdym pokoju 
- wideo domofonowa 
- kominek w salonie na parterze obłożony płytami marmurowymi  
 

 
Stosując szczegółowe kryteria oceny zużycia technicznego elementów budownictwa 
ogólnego oceniam stan techniczny budynku mieszkalnego jako dobry (według skali: dobry - 
zadawalający - średni - zły), a standard jako bardzo dobry (według skali: bardzo dobry - 
dobry - zadawalający). 

 
6. Przeznaczenie nieruchomości. 
Na dzień wyceny działka nr 11/5 o powierzchni 2 245,00m2 położonej we wsi Bystre przy 
ulicy Kwiatowej nr 22 użytkowana jest jako grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym  
jednorodzinnym w otoczeniu nowego osiedla domków mieszkalnych jednorodzinnych.  
 

 

źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/ 
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7. Metodyka wyceny. 
7.1.WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI  
Pojęcie wartości rynkowej 
Z ustawą o gospodarce nieruchomościami wartość rynkowa określa się dla nieruchomości, 
które są lub mogą być przedmiotem obrotu.  
Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do 
uzyskania na rynku, ustalona z uwzględnieniem cen transakcyjnych uzyskanych przy 
spełnieniu następujących warunków: 

• strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz 
miały stanowczy zamiar zawarcia umowy 

• upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do 
wynegocjowania warunków umowy 

Wg.  KSWP1 (wartość rynkowa i odtworzeniowa)- wartość rynkowa WR nieruchomości 
stanowi najbardziej prawdopodobna cenę możliwą do uzyskania na rynku w dniu wyceny, 
przy przejściu następujących założeń: 
• strony umowy są od siebie niezależne nie działają w sytuacji przymusowej oraz mają 

stanowczy zamiar zawarcia umowy  
• upłyną okres niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do 

wynegocjowania warunków umowy. 
Wartość rynkową określa się jako kwotę szacunkową za którą po odpowiednim czasie 
ekspozycji na rynku, nieruchomość powinna zostać sprzedana w transakcji zawartej 
miedzy niezależnymi i dążącymi do sfinalizowania transakcji stronom, z których każda 
działa w sposób kompetentny, ostrożny i bez przymusu oraz przy założeniu że transakcja 
następuje w dniu wyceny. 
Wartość rynkowa przedstawia kwotę pieniężną, którą można uzyskać za nieruchomość 
sprzedaną na rynku w okolicznościach spełniających wymagania definicji wartości 
rynkowej, podanej w standardzie. Jej rozumienie nie jest uzależnione od faktycznego 
zawarcia transakcji w dniu, na który sporządzona zostaje wycena.  
W celu określania wartości rynkowej rzeczoznawca majątkowy powinien ustalić sposób 
optymalnego lub najbardziej prawdopodobnego użytkowania nieruchomości. 
Użytkowanie to może stanowić kontynuację aktualnego sposobu użytkowania lub może 
polegać na innym sposobie jej użytkowania.  
Sposób optymalnego użytkowania oznacza najbardziej prawdopodobne wykorzystanie 
nieruchomości, które jest fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione, prawnie 
dopuszczalne, ekonomicznie opłacalne i zapewniające największą wartość wycenianej 
nieruchomości. Pojęcie użytkowanie fizyczne możliwie oznacza, że cechy techniczno – 
użytkowe nieruchomości pozwalają na osiągnięcie optymalnego sposobu użytkowania. 
Ograniczenia fizyczne, wynikające w szczególności z takich czynników jak: kształt, 
powierzchnia, ukształtowanie terenu, dostępność mediów, nośność gruntów, stan 
techniczny i funkcjonalny zabudowy, mogą powodować, iż wyceniana nieruchomość 
będzie nieprzydatna dla rozważanego dla niej użytkowania.  
Pojęcie  prawnie dopuszczalne oznacza, że rozważany sposób użytkowania jest zgodny z  
prawem. Prawa ustanowione na nieruchomości, a także ograniczenia wynikające z 
przepisów dotyczących w szczególności: planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, ochrony gruntów rolnych i 
leśnych, prawa budowlanego, mogą wykluczać niektóre sposoby użytkowania 
nieruchomości.  
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Sposób optymalnego użytkowania nieruchomości inny niż aktualny, w dniu wyceny może 
być sposobu jej użytkowania. Pod uwagę należy wziąć także konkurencję ze strony 
innych nieruchomości tak samo lub podobnie użytkowanych.  
Sposób optymalnego użytkowania nieruchomości może być rozpatrywany oddzielnie dla 
gruntu, analizowanego jako niezabudowany i możliwy do przystosowania do danego 
sposobu użytkowania oraz oddzielenie dla nieruchomości analizowanej jako 
nieruchomość zabudowana.  
Wyboru sposobu użytkowania  nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, 
uwzględniając przepisy prawa, cel wyceny, stan i przeznaczenie nieruchomości oraz stan 
rynku.  Ze względu na cel wyceny rzeczoznawca majątkowy może określić wartość 
rynkową przy przyjęciu aktualnego bądź alternatywnego sposobu użytkowania.  
Wartość przy przyjęciu aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości oznacza wartość 
rynkową określoną przy założeniach, że nieruchomość jest i będzie  nadal użytkowana 
zgodnie z aktualnym sposobem  jej użytkowania, że jest zajęta przez właściciela i że jest 
możliwa do sprzedaży.  
Wartość przy przyjęciu alternatywnego sposobu użytkowania oznacza wartość rynkową, 
przy założeniu że nieruchomość jest i będzie w przyszłości użytkowana przy wskazanym 
innym niż aktualny sposobie.  
W przypadku określania wartości przy przyjęciu alternatywnego sposobu użytkowania 
nieruchomości rzeczoznawca opiera się na informacji wskazanych  na możliwość lub 
konieczność zmiany sposobu jej użytkowania. Określenie alternatywnego sposobu 
użytkowania będzie stosowane w przypadku gdy wynikać to będzie z przepisów prawa 
lub gdy wyniki analiz różnych wariantów zagospodarowania nieruchomości nie dadzą 
jednoznacznych podstaw do wskazania któregoś ze sposobów użytkowania jako 
optymalnego.  
Wartość rynkowa może być określona przy zastosowaniu podejścia porównawczego, 
podejścia dochodowego i podejścia mieszanego z wykorzystaniem danych rynkowych 
odpowiednich do zastosowanej metody wyceny, w szczególności dotyczących cen, 
dochodów, stóp zwrotu i kosztów.  
Wartość rynkową nieruchomości określa się bez uwzględnienia kosztów transakcji kupna-
sprzedaży oraz związanych z tą transakcja podatków i opłat.  
Wartość przy przyjęciu aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości oznacza wartość 
rynkową określoną przy założeniach że nieruchomość jest i będzie nadal użytkowana 
zgodnie z aktualnym sposobem jej użytkowania, że nie jest zajęta przez właściciela i że 
jest możliwa do sprzedaży: 
Określenie wartości rynkowej nieruchomości dokonuje się odpowiednio do rodzaju 
nieruchomości i celu wyceny- podejściem porównawczym lub podejściu dochodowym lub 
podejściem mieszanym.  
w podejściu porównawczym do wyceny wartości rynkowej winny być wykorzystane 
metody: 
• metoda porównywania parami 
• metoda korygowania ceny średniej 
• metoda analizy statystycznej rynku  
 Przy stasowaniu metody porównywania parami i metody korygowania ceny średniej 
można zastosować dodatkowo współczynnik korekcyjny „K” z przedziału {0,90,1,10}  
Współczynnik ten może być uwzględniony wyłącznie w szczególności, uzasadnianych 
przypadkach na przykład gdy nieruchomość ma wady lub zalety wykraczające poza cechy 
rynkowe lub gdy występuje wyraźna zmiana relacji pomiędzy popytem i podażą. 
Uwzględnienie współczynnika korekcyjnego K powinno być w każdym wypadku 
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uzasadnione przez rzeczoznawcę majątkowego przez sformułowanie odpowiedniej 
klauzuli.  
W podejściu dochodowym do wyceny wartości rynkowej winny być wykorzystywane 
metody: 
• metoda inwestycyjna z zastosowaniem techniki kapitalizacji prostej lub techniki 

dyskontowania strumieni pieniężnych  
• metoda zysków(dochodowa)  
W podejściu mieszanym do wyceny wartości rynkowej winny być wykorzystywane 
metody: 
• metoda pozostałościowa 
• metoda kosztów likwidacji 
• metoda wskaźników szacunkowych gruntów  
Wyboru podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje 
rzeczoznawca majątkowy uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie 
nieruchomości, funkcję wyznaczona w planie miejscowym, stopień wyposażenia w 
urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o 
cenach dochodach i cenach nieruchomości podobnych.  
W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości  ustala się na 
podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.  
w przypadku braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego 
uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości.   

 
7.2. Uwarunkowania.  
Dla potrzeb wyceny dokonano analizy lokalnego rynku nieruchomości okalających Oleśnice 
tj. mniejszych miejscowości które lezą w bezpośrednim lub pośrednim sąsiedztwie miasta 
Oleśnica  w latach 2017-2018r. Szukano transakcji nieruchomościami o podobnej lokalizacji, 
przeznaczeniu, powierzchni użytkowej, stanie technicznym i standardzie oraz powierzchni 
zabudowy jak również walorów estetycznych. Po przeanalizowaniu powiatu oleśnickiego 
ustalono próbkę reprezentatywną która uniemożliwiła dokonanie wyceny nieruchomości w 
podejściu porównawczym metoda korygowania ceny średnie, lecz na podstawie dodatkowych 
i szczegółowych badań wybranych transakcji ustalono trzy, najbardziej zbliżone 
nieruchomości, które swą technologia budowy, powierzchnią gruntu oraz 
zagospodarowaniem terenu były najbardziej zbliżone do nieruchomości szacowanej. 
Powyższe umożliwiła określenie wartości w/w nieruchomości w podejściu porównawczym 
metodą porównywania parami. Operat wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia 
opisu i oszacowania nieruchomości. 
 
Podejście porównawcze – metoda porównywania parami polega na określeniu wartości 
nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za 
nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Wartość nieruchomości 
koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i ustala z uwzględnieniem zmian 
poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny 
nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianych. Mając na uwadze powyższe 
uwarunkowania, po przeanalizowaniu dostępnych danych przyjęto podejście porównawcze 
metodę porównywania nieruchomości parami. Procedura postępowania:  
- zebranie danych do porównania,  
- wybór nieruchomości podobnych do wycenianej,  
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- określenie cech porównawczych,  
- analiza porównawcza poszczególnych cech,  
- ustalenie wielkości poprawek do cen,  
- ustalenie ostatecznej wartości nieruchomości .  
 
 
7.3 Podejście porównawcze –metoda skorygowanej ceny średniej  
Podejście porównawcze stosuje się do określenia wartości rynkowej nieruchomości wyłącznie 
wówczas, gdy nieruchomość podobna do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny były w 
obrocie na określonym rynku, a także, gdy ich ceny i cechy wpływające na te cechy oraz 
warunki dokonania transakcji są zmienne. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania po 
przeanalizowaniu dostępnych danych przyjęto do wyceny metodę korygowania ceny średniej 
Procedura ze stosowaniem tej metody jest następująca : 

1. Określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość, poprzez ustalenie 

rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych. 

2. Ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na rynku lokalnym wraz 

z określeniem wag cech rynkowych. 

3. Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynkowych. 

4. Opis nieruchomości i jej cech rynkowych o cenie minimalnej (Cmin) i nieruchomości i jej cech 

rynkowych o cenie maksymalnej (Cmax). 

5. Określenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru transakcji przyjętych do analizy lub z grupy 

nieruchomości reprezentatywnych (próbki reprezentatywnej). 

6. Określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako: 

 

 

 

Cmin         Cmax 

-------   ,     ------- 

Cśr             Cśr 

7. Określenie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 

                                n                    

            WR =   Cśr  ∑  Ui 

                              i = 1 

gdzie: 

Ui - oznacza wielkość i-tego współczynnika odzwierciedlającego wpływ danej cechy na 

wartość nieruchomości. 

n - liczba współczynników odpowiadająca określonej wcześniej liczbie cech rynkowych 
nieruchom 
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8. Wycena nieruchomości. 
8.1. Budynki mieszkalne jednorodzinne wybrane do porównania:  
Nr 1. Nieciszów nr 33G 

- data transakcji                                       27.09.2018r.  

- nr działki 282/13  

- powierzchnia gruntu 2 520,00 m2 
- cena transakcji      852 500,00 zł 

- powierzchnia uż. bud. 199,20 m2 

- cena 1 m2 budynku dworu                4 279,62 zł/m2 

- Opis: 
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący parterowy z garażem. Teren ogrodzony siatką 
handlowa, częściowo utwardzony z nasadzeniami ozdobnymi w otoczeniu lasu oraz 
nowopowstałego osiedla mieszkalnego jednorodzinnego oddalonego ok. 8 km od centrum 
Oleśnicy. Budynek wykonany w technologii nowoczesnej z materiałów wysokogatunkowych. 
Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej z dostępem do sieci energetycznej, 
wodociągowej oraz kanalizacji  zakończonej w zbiorniku bezodpływowym. Stan techniczny dobry 
a standard budynku bardzo dobry. 

 
 

 

Nr 2. Oleśnica ul. Pogodna  nr 8 

- data transakcji                                       04.07.2017r.  

- nr działki 4/5  

- powierzchnia gruntu 1 192,00 m2 
- cena transakcji      850 000,00 zł 

- powierzchnia uż. bud. 162,40 m2 

- cena 1 m2 budynku                  5 233,99 zł/m2 

- Opis: 
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący piętrowy z garażem dwustanowiskowym. Teren 
ogrodzony siatką handlowa oraz płotem z cegły ceramicznej, częściowo utwardzony z 
nasadzeniami ozdobnymi na obrzeżach miasta Oleśnica. Budynek wykonany w technologii 
nowoczesnej z materiałów wysokogatunkowych. Dojazd drogą o nawierzchni bitumicznej z 
dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Stan techniczny dobry 
a standard budynku bardzo dobry. 
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8.2. Opis cech korygujących.  

Cecha Ocena Opis 

Lokalizacja 
 
 

Bardzo dobra 

Lokalizacja w centralnej części miasta lub dzielnicy, blisko sieci 
handlowych, placówek oświatowych, opieki lekarskiej oraz obiektów 
użyteczności publicznej. Dogodna komunikacja miejska lub 
indywidualna. 

Dobra Walory pośrednie 

Zadowalająca 
Lokalizacja w peryferyjnej części miasta  z utrudnioną komunikacją 
miejską. Znacznie oddalona od sieci handlowych, oraz obiektów 
użyteczności publicznej. 

Otoczenie 
 

Bardzo dobre Otoczenie nieuciążliwe, korzystne dla zamieszkania, sąsiedztwo 
terenów rekreacyjnych  

Dobre Walory pośrednie 

Zadawalające  Otoczenie uciążliwe, niekorzystne dla zamieszkania, w pobliżu sieci 
elektroenergetycznych  

Stan techniczny  Dobry Zużycie techniczne 0-15% 

Zad Zużycie techniczne 16-30% 

Średni  Zużycie techniczne 31-60% (poniżej średni- średni- powyżej średni) 

Zły >60% 

Standard  
B. dobry 

Wykończenie na materiałach dobrych gatunkowo, korzystne 
rozwiązania technologiczne i architektoniczne, wyposażenia 
ponadstandardowe  

Dobry Walory pośrednie  

Zadawalający 
Wykończenie na materiałach dobrych gatunkowo, korzystne 
rozwiązania technologiczne i architektoniczne, wyposażenie 
standardowe 

Powierzchnia 
użytkowa budynku  

Pow. min -  
154,40 m2 

Budynek mieszkalny o powierzchni zbliżonej do 154,40 m2 
korygowany maksymalną  wartością cechy 

Nr 3. Oleśnica ul. Dębowa nr 46 

- data transakcji                                       08.11.2017r.  

- nr działki 403  

- powierzchnia gruntu 1 300,00 m2 
- cena transakcji      1 150 000,00 zł 

- powierzchnia uż. bud. 154,40 m2 

- cena 1 m2 budynku                  7 448,19 zł/m2 

- Opis: 
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący piętrowy z garażem jednostanowiskowym. 
Teren ogrodzony siatką handlowa, częściowo utwardzony z nasadzeniami ozdobnymi na 
obrzeżach miasta Oleśnica w sąsiedztwie lasu. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z 
materiałów wysokogatunkowych. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej z 
dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji lokalnej zakończonej w zbiorniku 
bezodpływowym. Stan techniczny dobry a standard budynku bardzo dobry. 
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Pow. max -  
294,50 m2 

Budynek mieszkalny o powierzchni zbliżonej do 294,50 m2 
korygowany minimalną   wartością cechy 

Powierzchnia pom. 
gospodarczych 

Duża Zaspokaja potrzeby właściciela, duże powierzchnie 

Średnia  Walory pośrednie 

Mała Nie zaspokaja potrzeb właściciela, małe powierzchnie 

Zagospodarowanie 
terenu Dobre 

Teren ogrodzony, częściowo utwardzony z licznymi nasadzeniami, 
architektura zieleni dobrze utrzymany i pielęgnowany, budowle 
ogrodowe 

D. dobre Walory pośrednie 

Zadawalające  
Teren nieogrodzony, brak utwardzeń i nasadzeń, teren 
niepielęgnowany źle utrzymany 

Powierzchnia Gruntu Pow. min gruntu -  
1 192,00 m2 

Grunt o powierzchni zbliżonej do 1192,00 m2 korygowany 
minimalną   wartością cechy 

Pow. uż. max -  
2 520,00 m2 

Grunt o powierzchni zbliżonej do 2520,00 m2 korygowany 
maksymalną  wartością cechy 

 
8.3. Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości położonej we wsi Bystre przy ulicy 
Kwiatowej nr 22 wg stanu na dzień wizji lokalnej : 

Data transakcji  27.09.2018r. 04.07.2017r. 08.11.2017r. 
Powierzchnia                          [m2]  199,20 162,40 154,40 
Wartość 1 m2                          [zł]  4 279,62 5 233,99 7 448,19 

Nr  Cecha       
różnicująca 

Waga  Zakres 
kwotowy 

Obiekt 
wycen. 

Obiekt 
porów. Nr 1 

Różnica 
koszt. 

Obiekt porów. 
nr2 

Różnic
a koszt. 

Obiekt 
porów. nr 3 

Różnic
a koszt. 

1. Lokalizacja / 
otoczenie 

20 633,71 Dobra Zadawalająca 316,86 Bardzo dobra -316,86 Dobra 0,00 

     10,0  -10,0  0,0  
2. Pow. użytkowa 30 950,57 294,50m2 199,20m2 -633,71 162,40m2 -887,20 154,40m2 -950,57 

     -20,0  -28,0  -30,0  

3.  Pow. gruntu 20 633,71 2245,00m2 2520,00m2 -126,74 1192,00m2 507,97 1300,00m2 443,60 

     -4,0  16,0  14,0  
4.  Zagosp. terenu 20 633,71 Dobre Dobre 0,00 Dobre 0,00 Zadawalające 633,71 

     0  0  20,0  
5.  Pow. pom. gosp. 10 316,86 Duża Duża 0,00 Duża 0,00 Mała 316,86 

     0  0  10,0  
          RAZEM 100 3168,57  -443,60 -697,09 443,60 

Skorygowane wart.jedn.dla nier.porównaw.[zł/m2]          3 836,02 zł/m2 4 536,90 zł/m2 7 891,79 zł/m2 
Średnia wart.jedn. dla nieruchom. Wycenianej [zł/m2] 5 421,57 zł/m

2
 

 
WN = 294,50 m2   x  5 421,57 zł/m2 =  1 596 652,00 zł 

UWAGA! 
Do obliczeń wartości nieruchomości przyjęto powierzchnię użytkową mieszkalna budynku 
mieszkalnego ponieważ w transakcjach przyjętych do porównania 1m2 p. u. obliczona jest na 
tych samych zasadach. Powierzchnie pomieszczeń gospodarczych mają wpływ na wartość 
cechy korygującej "powierzchnia pom. gosp."  
Ze względu na technologię budowy, użyte materiały budowlane w procesie budowy 
szacowanego budynku mieszkalnego, jak również budynków mieszkalnych wybranych do 
porównania biegły pominął w procesie wyceny wartości cech korygujących takie jak stan 
techniczny budynki i standard z uwagi na bardzo zbliżone cechy podobieństw. Wszystkie 
budynki wykonane zostały w tej samej technologii z użyciem materiałów budowlanych o 
bardzo zbliżonych właściwościach, co umożliwiło stwierdzić że ich stan techniczny i standard 
jest taki sam jak nieruchomości wycenianej. Powyższe umożliwiło bardziej precyzyjnie 
wskazać różnice pomiędzy nieruchomością wycenianą a transakcjami wybranymi do 
porównania. 
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9. Raport z wyceny 
Na dzień wyceny określam wartość rynkową szacowanej nieruchomości położonej we wsi 
Bystre przy ulicy Kwiatowej nr 22 opisanej w KW nr WR1E/00067778/5 wg stanu na dzień 
wizji lokalnej na kwotę:    

1 596 652,00 zł 
słownie:jedenmilionpięćsetdziewięćdziesiątsześćtysięcysześćsetpięćdziesiątdwazłote00/100 

 

10. Klauzule. 
1. Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z przepisami prawa 

standardami zawodowymi Rzeczoznawców Zawodowych 
2. Z niniejszego operatu szacunkowego sporządzono wyciąg. 
3. Niniejszy operat szacunkowy tak w całości jak i w częściach może być wykorzystany 

wyłącznie zgodnie z celem jego wykonania. Wykorzystanie operatu w innych niż 
założono celach może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą wykonawcy. 

4. Autor operatu wyklucza odpowiedzialność wobec osób trzecich, w szczególności z 
tytułu wykorzystania operatu w innym celu niż został on sporządzony. 

5. Autor operatu wyklucza możliwość publikacji jego fragmentów, lub całości bez zgody 
wykonawcy, udostępniania osobom trzecim, bez uzgodnienia z autorem opracowania 

6. Dla zachowania tajemnicy handlowej oraz danych osobowych w niniejszym operacie 
usunięto wszystkie dane identyfikujące nieruchomości porównawcze. Dane te znajdują 
się w całości w archiwum rzeczoznawcy. 

7. Przyjęta w operacie szacunkowym ocena stanu technicznego wycenianego obiektu nie 
stanowi jego ekspertyzy technicznej. 

 


