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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO  

Rodzaj nieruchomo ści Nieruchomość zabudowana 

Poło żenie 

nieruchomo ści 

 

Świeradów Zdrój ul. Sanatoryjna 9, dz. ew. nr 35, powiat 

Lubański  

Cel wyceny Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb 

postępowania upadłościowego 

Zakres wyceny Zakres niniejszego opracowania obejmuje określenie 

wartości rynkowej prawa własności nieruchomości 

zabudowanej w stanie aktualnym. Wyceny dokonano w 

podejściu porównawczym metodą korygowania ceny 

średniej. 

Oszacowana warto ść 

nieruchomo ści  

 

 

Wartość rynkowa nieruchomo ści w stanie aktualnym 

wraz z udziałem w drodze: 

 

188 000 PLN 

 

Data sporz ądzenia 

operatu szacunkowego: 

2018-09-11 

Data okre ślenia 

warto ści: 

2018-09-06 

Autor operatu: Dariusz Sas, uprawnienia zawodowe nr 6020 
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

1.1 PRZEDMIOT WYCENY 

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zabudowanej znajdującej się 

w Świeradów Zdrój przy ulicy Sanatoryjna działka gruntu numer 35 obręb 1, zabudowanej 

budynkiem jednorodzinnym w trakcie remontu, powiat Lubański, województwo 

Dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 185,05 m2. 

Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr JG1S/00024708/3. 

1.2 ZAKRES WYCENY 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności 

nieruchomości zabudowanej w stanie aktualnym. Wyceny dokonano w podejściu 

porównawczym metodą korygowania ceny średniej. 

2 CEL WYCENY 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości dla 

potrzeb postępowania upadłościowego, według stanu na dzień oględzin i poziomu cen w 

dacie jej wyceny. 

3 PODSTAWY SPORZĄDZENIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

3.1 PODSTAWA FORMALNA 

Podstawę formalną sporządzenia operatu szacunkowego stanowi zlecenie  Syndyka 

3.2 PODSTAWY WYCENY 

Niniejsza wycena została wykonana z uwzględnieniem polskich przepisów prawa tj.: 

• Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1774). 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 

z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128). 
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• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380). 

• Ustawa z dnia 06.07.1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 

790). 

• Standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia 

wierzytelności” ogłoszonego Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010 

r. (Dz. Urz. Min. Infrastruktury z 2010 r. Nr 1, poz. 1) stosownie do art. 175 ust. 6 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

W wycenie uwzględniono metodykę Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) 

wydanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). 

Opracowanie zostało sporządzone dla celu zabezpieczenia wierzytelności. 

3.3 ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 

• Odpis z księgi wieczystej  

• Oględziny nieruchomości  przeprowadzone dnia 29.06.2018 r. 

• Informacje uzyskane w Urzędzie Gminy  

• Informacje od Zleceniodawcy 

• Fragmenty projektu budowlanego; 

• Dane o cenach transakcyjnych kupna-sprzedaży uzyskane w Wydziale Geodezji i 

Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym  

• Własna baza danych o cenach nieruchomości na rynku lokalnym 

 

4 DATY ISTOTNE DLA OPERATU SZACUNKOWEGO 

Data sporządzenia wyceny:                  2018-09-11 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:              2018-09-06 

Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny:    2018-06-29 

Data dokonania oględzin nieruchomości:                2018-06-29 

5 OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 
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5.1 STAN PRAWNY 

Z zapisów księgi wieczystej nr JG1S/00024708/3  wynika, że:  

Typ ksi ęgi: nieruchomo ść gruntowa 

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer bieżący nieruchomości 1 1, 2 

 
Działki ewidencyjne 

Lp. 1. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer działki 35 1, 2, 4, 
11 

Identyfikator działki 021002_1.0001.AR_5.35  
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0001, 1-ŚWIERADÓW-ZDRÓJ  
Położenie (numer porządkowy / 
województwo, powiat, gmina, 
miejscowość) 

Lp. 
1. 

1 DOLNOŚLĄSKIE, LUBAŃSKI, ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 
M., ŚWIERADÓW-ZDRÓJ  

Ulica SANATORYJNA NR 9  
Sposób korzystania B - TERENY MIESZKANIOWE  
Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z 
której odłączono działkę, obszar) 

/ 00009559 / , 0,1176 HA  

 

 

Nr 
podstawy 
wpisu 

Obszar całej nieruchomości 0,1176 HA 1, 2 

 
Budynki 

Lp. 1. --- Nr podstawy 
wpisu 

Położenie (numer porządkowy / 
województwo, powiat, gmina, 
miejscowość) 

Lp. 
1. 

1 DOLNOŚLĄSKIE, LUBAŃSKI, ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 
M., ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 

1, 2, 4, 5, 11 

Identyfikator działki Lp. 
1. 

021002_1.0001.AR_5.35  

Nazwa ulicy numer porządkowy budynku SANATORYJNA 9  
Przeznaczenie budynku BUDYNEK MIESZKALNY  
Odrębność (budynek stanowi odrębną 
nieruchomość) 

NIE  

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ 

BRAK WPISÓW 

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ 

 
Właściciele 

 

Lp. 1. --- Nr podstawy 
wpisu 

Lista wskazań udziałów w 
prawie (numer udziału w prawie/ 
wielkość udziału/rodzaj wspólności) 

Lp. 
1. 

4 1 /1 ---10 

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię 
drugie nazwisko, imię ojca, imię matki, 
PESEL) 

ELŻBIETA BEATA ZACHARSKA, ZENON, HALINA, 
63042502783  

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 
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BRAK WPISÓW 

DZIAŁ IV - HIPOTEKA 

BRAK WPISÓW 

 

 

Oznaczenie w ewidencji gruntów  

Województwo Dolnośląskie 

Powiat Lubański 

Jednostka ewidencyjna 

Obręb: 

021002_1 

0001 

Nr działki 35 

Powierzchnia (m2) 1176 

Właściciel Elżbieta Zacharska  

Nr Księgi wieczystej JG1S/00024708/3 

Inne istotne uwagi/wpisy brak 

5.2 OPIS PRZEDMIOTU WYCENY 

Lokalizacja i otoczenie 

Położenie, typ otaczających ulic,  

Wyceniana nieruchomość położona jest w Świeradowie Zdrój, ul. Sanatoryjna 9 (na jej 

obrzeżach), w odległości około 5 km od centrum miasta. 

Nieruchomość położona jest w otoczeniu pojedynczej zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej w zróżnicowanym stanie technicznym, zabudowy hotelowej, pensjonatowej 

a także w sąsiedztwie terenów niezabudowanych. Lokalizację ogólną i otoczenie na tle 

nieruchomości przyjętych do porównań określono jako średnie. 
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Dostępność komunikacji publicznej  

Najbliższe przystanki komunikacji publicznej znajdują się w promieniu ok. 1km. 

Bezpośrednie otoczenie nieruchomości 

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 

zróżnicowanym stanie technicznym, zabudowa hotelowa, pensjonatowa i grunty 

niezabudowane. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono uciążliwości mogących mieć wpływ 

na wartość nieruchomości.  

Istniejące zagospodarowanie działki 

Działka charakteryzuje się regularnym kształtem, zbliżonym do prostokąta i 

ukształtowaniem terenu bez znacznych deniwelacji. Dojazd odbywa się drogą o 

nawierzchni asfaltowej – działka drogowa o numerze ewidencyjnym 10. Na dzień wyceny 

na działce znajduje się budynek w trakcie remontu – prace budowlane przerwane, w 

zabudowie wolnostojącej. W stanie na dzień oględzin nieruchomości stopień 

zaawansowania inwestycji określono na poziomie 50,9 %. 

Dostępna infrastruktura techniczna 

Do działki doprowadzona jest sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. 

Inne informacje nt. lokalizacji i sąsiedztwa 

Wyceniany budynek zlokalizowany jest na obszarze objętym rejestrem zabytków, decyzją 

nr 336/612/J z dnia 28-02-1980 r, oraz figuruje w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 

Opis budynku 

Opis ogólny budynku 

Budynek mieszkalny, parterowy z możliwością zagospodarowania poddasza i uzyskania 

dodatkowej powierzchni użytkowej, o powierzchni użytkowej na dzień wyceny 183,05 m2. 

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej około połowy XIX. Na dzień 

wyceny budynek wymaga prac remontowych i budowlanych umożliwiających jego 

użytkowanie.  

Dla celów wyceny przyjął wykończenie budynku do stanu podstawowego. 

Na działce znajduje się budynek gospodarczy w dobrym stanie technicznym.  

Informacje techniczne dot. budynku 

Rok budynku Połowa XIX wieku 
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Powierzchnia użytkowa 185,08 m2 

Liczba kondygnacji budynku 2 

Zaawansowanie prac 
budowlanych 
(w przypadku budowy) 

5,09 % 

Technologia wykonania budynku Tradycyjna, murowana 

Podpiwniczenie  
(rodzaj wykończenia) częściowe 

Wykończenie zewnętrzne 
budynku 
(w tym ocieplenie i ocena parametrów 
cieplnych) 

Budynek bez docieplenia i elewacji. 

Pokrycie dachu  Blacha i papa 

Stolarka okienna  plastikowa 

Rodzaj instalacji wewnętrznych  Wodna, kanalizacyjna, elektryczna,  

Wykończenie podłóg brak 

Wykończenie ścian Tynki miejscowo w stanie złym, 

Wyposażenie łazienek i wc brak 

Inne informacje na temat budynku brak  

 

Powierzchnię ustalono na podstawie pomiarów. 

Stan obiektu (informacje nt. zgodności z projektem budowlanym, stopień wykończenia, 

zakres przeprowadzonych remontów, usterki itp.) 

Zaawansowanie prac budowlanych: 

Poniżej przedstawiono tabelę z zaawansowaniem poszczególnych elementów związanych 

z inwestycją oraz ich kosztami przyjętymi na podstawie średnio-rynkowych kosztów 

budowy z cennika Sekocenbud Zeszyt 69/2016 (1543) - IV kwartał 2016 r., przyjęto obiekt 
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1 2 3 4

I. Razem roboty przygotowawcze i uzbrojenie terenu: 7,2 7,2
1 Przygotowania terenu 2,0 100
2 Uzbrojenie terenu, w tym: X X
a) przyłącza kanalizacyjne (do sieci lub szambo) 1,5 100
b) przyłącza wodociągowe (do sieci lub studnia) 1,2 100
c) przyłącza do sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej 1,7 100
d) przyłącza do sieci gazowej 0,8 100
II. Razem stan zerowy: 7,4 7,4
3 Roboty ziemne 1,5 100
4 Fundamenty 2,8 100
5 Konstrukcja podziemia (ściany podziemia, stropy, schody) 2,4 100
6 Izolacje przeciwwilgociowe 0,7 100

III. Razem stan surowy: 47,9 29,6
7 Ściany nadziemia 15,2 100
8 Stropy, sklepienia, schody, podesty 8,2 70
9 Ścianki działowe 2,2 100

10 Dach - konstrukcja 5,7 100
11 Dach - pokrycie 8,0 10
12 Izolacje termiczne 2,7 0
13 Okna i drzwi zewnętrzne 5,9 0
IV. Razem stan wykończeniowy wewnętrzny: 21,4 2,2
14 Drzwi wewnętrzne 1,8 0
15 Tynki i oblicowania 5,0 0
16 Roboty malarskie 2,0 0
17 Podłoża 1,1 60
18 Podłogi, posadzki 5,0 30
19 Elementy ślusarsko-kowalskie 1,0 0
20 Biały montaż - kuchnia, łazienka, wc 5,5 0
V. Razem stan wykończeniowy zewnętrzny: 10,7 0,0
21 Elewacje 9,4 0
22 Różne roboty zewnętrzne 1,3 0

VI. Instalacje techniczne wewnętrzne: 12,6 4,5
23 Instalacja wodociągowa (orurowanie, montaż końcowy) 1,5 60
24 Instalacja kanalizacyjna (orurowanie, montaż końcowy) 2,0 80
25 Instalacja gazowa (orurowanie, montaż końcowy) 0,8 0
26 Instalacja elektryczna, teletechniczna 2,8 70
27 Instalacja centralnego ogrzewania (montaż końcowy, kocioł) 5,5 0

100,0 50,9Razem budynek:

Lp. Elementy robót budowlanych lub roboty scalone % udział w elem. rob. stan zaawansowania w %

nr 1159 – dom jednorodzinny wolnostojący, bez podpiwniczenia. Dodatkowo uwzględniono 

koszty związane z uzbrojeniem terenu, koszty dokumentacji i nadzoru  (na podstawie 

danych rynkowych) oraz koszty białego montażu i stałej zabudowy kuchni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek docelowo w przeciętnym stanie technicznym.  

Dostęp do drogi publicznej. 

Dojazd odbywa się drogą gminną o nawierzchni asfaltowej o numerze ewidencyjnym 10. 

6 PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

W stanie na dzień wyceny, dla obszaru, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa 

nieruchomość  obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z Uchwałą nr V/25/2015 z dnia 04-02-2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, wyceniana działka posiada przeznaczenie – 
12MU/UT – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinn ej lub usług turystyki i 
wypoczynku.  



Świeradów Zdrój ul. Sanatoryjna 9, dz. ew. nr 35, powiat Lubański 

11 

• Nieruchomość nie jest położona na obszarze zagrożeń powodziowych. 

• Nieruchomość nie jest położona na terenach szkód górniczych. 

• Nieruchomość nie jest narażona na skażenia i potencjalne zanieczyszczenia. 

Inne 

Nieruchomość nie jest objęta ochrona konserwatorską lub wpisana do rejestru zabytków 

lub ewidencji zabytków. 

7 ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMO ŚCI 

Charakterystyka badanego rynku 

RODZAJ RYNKU:  rynek nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową. 

OBSZAR RYNKU : powiat i sąsiednie w jakim jest położona wyceniana nieruchomość 

OKRES MONITOROWANIA DANYCH TRANSAKCYJNYCH:  od Września 2016 r. do dnia 

wyceny (ze względu na słabo rozwinięty rynek lokalny, rozszerzono okres analizy do 

dwóch lat przed datą wyceny). 

Podaż / Popyt 

W obecnym stanie na rynku podaż równoważy popyt. Biorąc pod uwagę ogólną sytuację 

na rynku nieruchomości można przypuszczać, iż rynek, do którego zalicza się 

przedmiotowa nieruchomość będzie charakteryzował się stabilizacją cen, a także popytu i 

podaży. 

 

Ceny 

Analiza rynku pozwoliła na ustalenie, że cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku 

mieszkalnego zawiera się w przedziale od około 1000  zł/m2 do około 4 000 zł/m2. 

8 OKREŚLENIE SPOSOBU WYCENY 

8.1 WSKAZANIE RODZAJU OKRE ŚLANEJ WARTO ŚCI 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości 

gruntowej zabudowanej dla potrzeb postępowania upadłościowego.  
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8.2 WYBÓR PODEJŚCIA I METODY SZACOWANIA 

Wyboru metody zastosowanej do określenia wartości rynkowej prawa własności 

nieruchomości dokonano uwzględniając: 

• postanowienia obowiązujących przepisów prawnych regulujących tryb, zasady i 

metody wyceny nieruchomości; 

• cel wyceny; 

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

na rynku lokalnym;   

• lokalizację i rodzaj nieruchomości. 

Przedstawione przesłanki wyboru metody wyceny oraz obowiązujące przepisy prawne, w 

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

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, dały podstawę do zastosowania 

podejścia porównawczego, metody porównywania parami dla określenia wartości rynkowej 

przedmiotowej nieruchomości. Wspomnianą wartość rynkową, zgodnie z ustawą o 

gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. art.151.1, „stanowi szacunkowa kwota, 

jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranych 

na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy 

zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują 

się w sytuacji przymusowej”. 

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

podejścia porównawczego, dochodowego lub w podejściu mieszanym (jeżeli istniejące 

uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub 

dochodowego).  

Ze względu na fakt, że na wybranym rynku lokalnym nie było transakcji kupna-sprzedaży 

nieruchomości podobnych do wycenianej, a było kilka transakcji (na rynku wtórnym) 

sprzedaży nieruchomości podobnych w stanie ukończonym, do oszacowania wartości 

rynkowej wycenianej nieruchomości zastosowano podej ście mieszane, metod ę 

pozostało ściow ą. Stosownie do art. 150 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz § 

16 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r., podejście mieszane, 

metodę pozostałościową stosuje się do określenia wartości rynkowej, jeżeli na 

nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane polegające na budowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montażu lub remoncie obiektu 

budowlanego. Wartość, o której mowa, określa się jako różnicę wartości nieruchomości po 

wykonaniu ww. robót oraz wartości przeciętnych kosztów tych robót, z uwzględnieniem 

zysków inwestora uzyskiwanych na rynku nieruchomości podobnych. 
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Ze względu na rodzaj przedmiotu wyceny, cel i wyniki analizy rynku lokalnego 

nieruchomości podobnych, do określenia wartości rynkowej prawa własności 

nieruchomości w stanie po ukończeniu inwestycji zastosowano podej ście porównawcze,  

metod ę korygowania ceny średniej , które polega na określeniu wartości nieruchomości 

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

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

cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się 

zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są 

znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej (czyli 

porównywalnych ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób 

korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość).  

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

nieruchomości, jej indywidualne możliwości funkcjonalne na istniejącym rynku lokalnym 

oraz ilość zawartych transakcji. 

Wartość rynkową gruntu, przy założeniu, że jest niezabudowany oszacowano przy 

zastosowaniu podej ścia porównawczego, metody korygowania ceny średniej. 

9 OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTU WYCENY 

9.1 OPIS PROCEDURY SZACOWANIA 

Przeprowadzono następującą procedurę szacowania: 

- Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych, o znanych cenach transakcyjnych 

- i cechach, stanowiącego podstawę wyceny, 

- Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 

- Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie 

cen na rynku nieruchomości. 

- Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych. 

- Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych. 

- Wybór do porównań z utworzonego zbioru nieruchomości, co najmniej trzech 

nieruchomości najbardziej podobnych pod względem cech rynkowych do 

nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, z ich niezbędną charakterystyką. 

- Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w 

odniesieniu do przyjętej skali cech rynkowych. 

- Przeprowadzenie porównań nieruchomości wycenianej kolejno z 

nieruchomościami wybranymi do wyceny i określenie wielkości poprawek 

wynikających z różnicy ocen nieruchomości wycenianej i nieruchomości 
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wybranych do porównań. 

- Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do 

porównań przy użyciu określonych poprawek. 

- Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości jako średniej 

arytmetycznej z cen transakcyjnych skorygowanych, uzyskanych z porównań w 

poszczególnych parach, lub średniej ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych 

wyników jest zróżnicowana. 

- Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości 

jednostkowej i liczby jednostek porównawczych. 

9.2 OKREŚLENIE CECH RÓŻNICUJĄCYCH I ICH OCENY 

Dla określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym w metodzie porównywania parami przyjęto następujące cechy różnicujące i 

ich ocenę: 

 

Stopnie cech różnicujących 

Lp. Cecha 
rynkowa  

Ocena Opis 

1. 

 

 

 

 
 

Lokalizacja i 
otoczenie 

(3) 

Nieruchomości zlokalizowane w  pobliżu, niedaleko głównych 
tras komunikacyjnych, zapewniających dogodne połączenie, 
oraz innymi miejscowościami. Dobra dostępność do punktów 
handlowo – usługowych i obiektów użyteczności publicznej. 
Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
dobrym stanie technicznym oraz tereny zielone. Brak 
uciążliwości.  

(2) 

Nieruchomości położone w pewnej odległości od głównych tras 
komunikacyjnych. Przeciętna dostępność do punktów handlowo 
– usługowych, obiektów użyteczności publicznej. W otoczeniu 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w zróżnicowanym 
stanie technicznym oraz tereny niezagospodarowane.  

(1) Nieruchomości położone z dala od głównych tras 
komunikacyjnych, utrudniony dojazd 

2. Wielkość 
działki 

(2) Powierzchnia gruntu do (włącznie) 1000 m2 

(1) Powierzchnia gruntu powyżej 1000 m2 

3. 
Wielkość 

powierzchni 
użytkowej 
budynku 

(3) Powierzchnia użytkowa poniżej 100 m2 (włącznie) 
(2) Powierzchnia użytkowa od 100 m² do 130m² (włącznie) 

(1) Powierzchnia użytkowa powyżej 130 m²  

4. 
Stan 

techniczny 
budynku 

(2) Budynek nowy, niewykazujący oznak zużycia technicznego. 

(1) Budynek kilkuletni, wykazujące pewne zużycie techniczne 
wynikające z upływu czasu. 

 

5. 
Standard 

wykończenia 
(3) 

Budynek  w pełni wykończony materiałami wysokiej jakości, 
przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań architektoniczno – 
funkcjonalnych. 
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budynku 
(2) 

Budynek  w pełni wykończony materiałami dobrej jakości, przy 
zastosowaniu typowych rozwiązań architektoniczno – 
funkcjonalnych.  

(1) Budynek w standardzie podstawowym, wymagający 
wykończenia. 

6. Typ 
zabudowy 

(2) Budynek w zabudowie wolnostojącej. 

(1) Budynek w zabudowie bliźniaczej  

7. Dodatkowe 
powierzchnie 

(2) 
W budynku lub na nieruchomości występuje dodatkowa 
powierzchnia, która nie została uwzględniona w powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego. 

(1) 
W budynku ani na nieruchomości nie występuje dodatkowa 
powierzchnia, która nie została uwzględniona w powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego. 

9.3 ANALIZA TRANSAKCJI PRZYJ ĘTYCH DO PORÓWNAŃ 

Zbiór transakcji porównawczych 

Lp. 
Data 

transakcji 
Miejscowość  

Pow. 
działki 

Powierzchnia 
użytkowa domu 

w m2 

Cena 
transakcyjna w zł 

Jednostkowa 
cena 

transakcyjna w 
zł/m2 

1. 2017-02-14 Świeradów Zdrój 1012 109 170000 1559,63 
2. 2017-10-09 Świeradów Zdrój 1008 84 150000 1785,71 
3. 2016-12-30 Świeradów Zdrój 571 76 180000 2368,42 
4. 2017-09-18 Świeradów Zdrój 906 182 220000 1208,79 
5. 2017-08-01 Świeradów Zdrój 811 146 305000 2089,04 
6. 2017-11-17 Świeradów Zdrój 1123 109 330000 3027,52 
7. 2018-05-25 Świeradów Zdrój 1593 96 165000 1718,75 
8. 2018-01-19 Świeradów Zdrój 2199 157 200000 1273,89 
9. 2018-03-21 Świeradów Zdrój 534 81 240000 2962,96 
10. 2018-07-26 Świeradów Zdrój 594 106 350000 3301,89 
11. 2017-01-09 Świeradów Zdrój 752 92 180000 1956,52 
     Cena Min 1208,79 
     Cena Średnia 2113,92 
     Cena Max 3301,89 

 

9.4 OKREŚLENIE WAG CECH RÓŻNICUJĄCYCH I ICH ZAKRES KWOTOWY 

Poszczególnym cechom różnicującym przypisano następujące wagi i wyznaczono dla nich 

zakresy kwotowe: 
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Cena minimalna: 1 208,79   Dolna granica sumy współczynników korygujących:   0,5718

Cena średna: 2 113,92   Suma poprawek odpowiadająca nieruch. przeciętnej:  1,0669

cena maksymalna: 3 301,89   Górna granica sumy współczynników korygujących:   1,5620

Parametr porównawczy: Waga Zakres jedn. Wartość

(cecha) cechy od do o cenie min. o cenie max. wycenianej korekty ceny poprawek

Lokalizacja i otoczenie 25% 0,1430 0,3905 1,0 3,0 2,0 0,1238 0,2667

Wielkość działki 20% 0,1144 0,3124 1,0 2,0 1,0 0,1980 0,1144

Wielkość p.u. budynku 20% 0,1144 0,3124 1,0 3,0 1,0 0,0990 0,1144

Stan techniczny budynku 5% 0,0286 0,0781 1,0 2,0 1,0 0,0495 0,0286

Standard wykończenia budynku 20% 0,1144 0,3124 1,0 3,0 1,0 0,0990 0,1144

Typ zabudowy 5% 0,0286 0,0781 1,0 2,0 2,0 0,0495 0,0781

Dodatkowe powierzchnie 5% 0,0286 0,0781 1,0 2,0 2,0 0,0495 0,0781

Razem: 100% 0,5718 1,5620 Suma współczynników korygujących:  0,7946

Przyjęty wsp. korekcyjny: 1,00 Szacunkowy wartość jednostkowa:  1 679,74   

Powierzchnia wyceniana w m2: 185,05 Przyjęta wartość jednostkowego:  

Wartość rynkowa nieruchomości:  310 835,89   

Zakres poprawek Opisy poszczególnych nieruchomości

1 679,74   

Wagi i zakres kwotowy cech różnicujących 

Lp. Cecha rynkowa 
Wagi cech 

różnicuj ących 
[%] 

1 Lokalizacja i otoczenie 25% 

2 Wielkość działki 20% 

3 Wielkość p.u. budynku 20% 

4 Stan techniczny budynku 5% 

5 Standard wykończenia budynku 20% 

6 Typ zabudowy 5% 

7 Dodatkowe powierzchnie 5% 

  RAZEM 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość rynkowa prawa własno ści nieruchomo ści w stanie po wyko ńczeniu do 
stanu podstawowego: 311 000 zł 
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9.5 OKREŚLENIE WARTO ŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMO ŚCI W STANIE NA DZIE Ń 

WYCENY 

W stanie na dzień wyceny przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę z rozpoczętym 

remontem,. Ponieważ w stanie na dzień oględzin  stopień zaawansowania inwestycji 

określono na poziomie ok. 50,9 %, dla potrzeb określenia wartości nieruchomości w stanie 

na dzień wyceny zastosowano podejście mieszane, metodę pozostałościową.  

Wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w stanie na 

dzień wyceny – Wn  otrzymano: odejmując od wartości rynkowej przedmiotowej 

nieruchomości w stanie na dzień po ukończeniu inwestycji wartość gruntu, przez co 

otrzymamy wartość istniejącego budynku. Następnie mnożąc przez stan zaawansowania 

robót i dodając wartość gruntu  

Wn= (WN-WG)*Sz+WG 

Gdzie: 

Wn- wartość rynkowa nieruchomości gruntowej zabudowanej na dzień wyceny 

WN- wartość rynkowa nieruchomości gruntowej zabudowanej w stanie po ukończeniu 

inwestycji  

Sz- stopień zaawansowania robót 

WG-wartość gruntu 

Stopień zaawansowania prac budowlanych przyjęto zgodnie z Tabelą przedstawioną w 

niniejszym operacie, na poziomie 50,9 %.  

Stan zaawansowania prac: S z= 50,9 % 

Wartość gruntu W G = 61 000 zł 

Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomo ści w stanie na dzie ń wyceny 
wynosi: 

Wn= (WN-WG)*Sz+WG 

  Wn = (311 000 zł – 61 000 zł) * 50,9 % + 61 000 zł 

Wn = 188 250  zł 

Po zaokr ągleniu przyj ęto: 188 000 zł 

10 WYNIK KOŃCOWY WYCENY WRAZ Z UZASADNIENIEM 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w stanie 

aktualnym położona w Świeradów Zdrój ul. Sanatoryjna 9 , w województwie Dolnośląskim. 
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Wartość rynkowa ww. nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 

będącej przedmiotem prawa własności w stanie aktualnym wynosi: 

188 000 PLN 

Uzasadnienie 

Oszacowana w podejściu porównawczym wartość rynkowa prawa własności 

przedmiotowej nieruchomości zabudowanej w stanie aktualnym 188 000 zł) jest wartością 

uwzględniającą atrybuty nieruchomości takie jak: położenie nieruchomości, stan techniczny 

budynku, wielość powierzchni użytkowej. budynku, wielkość działki, standard wykończenia 

budynku oraz dodatkowa powierzchnia i stopień zaawansowania prac. Wartość 

przedmiotowej nieruchomości w odniesieniu do 1 m2 zawiera się pomiędzy ceną minimalną 

a maksymalną zaobserwowaną na badanym rynku lokalnym i kształtuje się na poziomie 

niższym niż średnia rynkowa. Ze względu na bardzo dużą powierzchnię budynku 

zastosowano ekstrapolację ujemną w odniesieniu do cechy wielkość powierzchni 

użytkowej o jeden stopień. 

Przewidywany okres ekspozycji nieruchomości na rynku wynosi około: kilku – kilkunastu 

miesięcy. 

11 KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE 

• Operat sporządzono w oparciu o dane zgromadzone w trakcie wizji terenowej, 

dokumenty dostarczone przez zamawiającego, informacje uzyskane z jednostek 

administracji terenowych i obrotu nieruchomościami o cenach transakcyjnych 

nieruchomości podobnych do wycenianej, 

• Ustalona wartość rynkowa wynika z aktualnego poziomu cen i może ulec zmianie w 

czasie, 

• Zakłada się, że nie ukryto żadnych faktów, które mogłyby mieć wpływ na wartość 

wycenianej nieruchomości. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za stan 

prawny nieruchomości, 

• Przedstawione prawa do nieruchomości uznano za wiarygodne i nie podlegały one 

odrębnemu badaniu, 

• Operat nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu niż określony w celu 

szacowania, 

• Operat szacunkowy sporządzono w jednym egzemplarzu, 

• Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy, został określony podczas 

oględzin nieruchomości dla celów wyceny 
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• Oszacowana wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT, 

• Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z przepisami prawa i 

Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny opracowanymi przez Polską 

Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, a także zgodnie ze 

stanem faktycznym i prawnym. 

 

12 ZAŁĄCZNIKI 

• Fragment planu miasta z zaznaczoną lokalizacją przedmiotu wyceny 

• Dokumentacja fotograficzna 

• Polisa 
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Fragment planu miasta z zaznaczoną lokalizacją przedmiotu wyceny / Lokalizacja 
szczegółowa 

 

 
 

Lokalizacja ogólna 
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Dokumentacja fotograficzna 

 

 
Widok z zewnątrz  Widok z zewnątrz 

 

 

 
Budynek drugi  Wnętrze nieruchomości 

 

 

 
Wnętrze nieruchomości  Wnętrze nieruchomości 
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Polisa 
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