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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO  

I. Określenie nieruchomości  Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości zabudowanej 
położonego w woj. Dolnośląskim, miejscowość Leśna ul. Sienkiewicza 60, 
dla której to  nieruchomości Sąd Rejonowy w Lubaniu V wydział ksiąg 
wieczystych prowadzi księgę wieczystą  JG1L/00016710/5.  

II. Opis nieruchomości  Wyceniany nieruchomość to budynek wolnostojący na działce o 
powierzchni 937 m2 o powierzchni użytkowej 332,1 m2, oraz powierzchni 
pomocniczej zlokalizowanej w piwnicy i poddaszu. Budynek w trakcie 
prac remontowych..   

III. Określona nieruchomości wg 
ewidencji gruntów  
 

Jednostka ewidencyjna: 
Obręb: 
AM: 
Działka nr: 
Powierzchnia działki: 

Leśna 
01 
- 
706/11 
937 

IV. Stan prawny  
 

Stan prawny nieruchomości jest ustalony w księdze wieczystej nr 
JG1L/00016710/5,  

V. Określenie celu wyceny Określenie wartości rynkowej prawa własności dla potrzeb postępowania 
upadłościowego.  

VI. Określona wartość rynkowa 
nieruchomości dla aktualnego 
sposobu użytkowania  
 

WR = 426 000 

VII. Określenie dat istotnych dla 
operatu szacunkowego  
 

Data wykonania operatu 
szacunkowego 

26-08-2018 r. 

Data na którą określono wartość 
przedmiotu wyceny 

14-08-2018 r. 

Data na którą określono i 
uwzględniono w wycenie stan 
prawny przedmiotu wyceny: 

29-06-2018 r. 

Data dokonania oględzin 
nieruchomości 

29-06-2018 r. 

VIII. Autor operatu 
szacunkowego  
 

Rzeczoznawca Majątkowy  Dariusz Sas 
Nr uprawnień 6020 

IX. Podpis i pieczęć 
rzeczoznawcy majątkowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Określenie wartości nieruchomości zabudowanej 
Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania (WR) 

Woj. dolnośląskie, Leśna,                         
ul. Sienkiewicza 60 

 

Autor opracowania: Rzeczoznawca Majątkowy Dariusz Sas Strona 3 z 35 Podpis: 
 

Spis treści 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY. ................................................................................................ 4 

1.1. Przedmiot wyceny. ....................................................................................................................... 4 

1.2. Zakres wyceny ............................................................................................................................. 4 

2. CEL WYCENY. .................................................................................................................................. 4 

3. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO. ................................................. 4 

3.1. Podstawa formalna. ...................................................................................................................... 4 

3.2. Podstawa materialno – prawna. ................................................................................................... 4 

3.3. Podstawa merytoryczna. .............................................................................................................. 4 

4. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH PRZY WYKONYWANIU OPERATU SZACUNKOWEGO . 5 

5. OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI. ................................................................................................... 5 

5.1. Stan otoczenia nieruchomości. ..................................................................................................... 5 

5.2 Stan zagospodarowania ................................................................................................................. 7 

5.3. Stan prawny nieruchomości. ........................................................................................................ 7 

5.3.1 Najem/dzierżawa i inne prawa .............................................................................................. 8 

5.3.2 Przeznaczenie w dokumentach planistycznych ..................................................................... 8 

5.4 Stan techniczno-użytkowy nieruchomości.................................................................................... 8 

5.5 Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej .................................................. 12 

6. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM CELU I 
SPOSOBU WYCENY. ......................................................................................................................... 12 

6.1. Geneza i opis rynku oraz otoczenie makro ekonomiczne .......................................................... 12 

6.2. Analiza Cushman&Wakefield ................................................................................................... 13 

6.3. Analiza cen najmu na badanym rynku. ...................................................................................... 17 

7. SPOSÓB WYCENY. ........................................................................................................................ 19 

7.1. Rodzaj określanej wartości. ....................................................................................................... 19 

7.2.Wybór podejścia, metody i techniki wyceny. ............................................................................. 19 

8. PRZEDSTAWIENIE OBLICZEŃ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYNIKU WYCENY 
WRAZ Z UZASADNIENIEM. ............................................................................................................. 21 

9.1 Przyjęte założenia do wyceny nieruchomości ............................................................................ 21 

8.1 Określenie rynkowej stawki czynszu wycenianej nieruchomości .............................................. 23 

8.2 Określenie stopy kapitalizacji ..................................................................................................... 24 

8.3 Określenie wartości nieruchomości ............................................................................................ 25 

9. WYNIK KOŃCOWY WYCENY WRAZ Z WNIOSKIEM I UZASADNIENIEM ........................ 26 

10. KLAUZULE I OGRANICZENIA .................................................................................................. 27 

11. ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................................................. 28 

 
 



Określenie wartości nieruchomości zabudowanej 
Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania (WR) 

Woj. dolnośląskie, Leśna,                         
ul. Sienkiewicza 60 

 

Autor opracowania: Rzeczoznawca Majątkowy Dariusz Sas Strona 4 z 35 Podpis: 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY. 

1.1. Przedmiot wyceny. 

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości zabudowanej położonego w 

woj. Dolnośląskim, miejscowość Leśna ul. Sienkiewicza 60, dla której to  nieruchomości Sąd 

Rejonowy w Lubaniu V wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą  

JG1L/00016710/5. 

1.2. Zakres wyceny 

Zakresem wyceny objęto prawo własności nieruchomości zabudowanej.  

 

2. CEL WYCENY. 

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości zabudowanej dla potrzeb 

postępowania upadłościowego. 

 

3. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO. 

3.1. Podstawa formalna. 

Podstawę formalną stanowi zlecenie wykonania wyceny przekazane w dniu 19-06-2018 r. 

przez Syndyka.  

3.2. Podstawa materialno – prawna.  

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 
Nr Dz. U. z 2010 r. nr 102,),  

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. , Nr 207, poz. 
2109 ze zmianami), 

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze 
zmianami) 

4. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r. Nr 
124, poz. 1361 ze zmianami) 

5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 

6. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.(tekst jednolity Dz.U. Nr 80 
poz.903 z późniejszymi zmianami). 

3.3. Podstawa merytoryczna. 

1. Oględziny nieruchomości dokonane w dniu 29-06-2018 r. 
2. Badanie księgi wieczystej. 
3. Badanie stanu nieruchomości w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego 
4. Tabela A kursów średnich walut obcych. 
5. Tabela rentowność 10 – cio letnich obligacji Skarbu Państwa 
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6. Dane dotyczące cen transakcyjnych pozyskane  z aktów notarialnych, badanie własne 
rynku, informacje z biur obrotu nieruchomościami, opracowania własne i zbiorcze, 
dane pozyskane z programów AMRON i WALOR 

7. Materiały i opracowania dostarczone przez zamawiającego 
8. informacje zamieszczone na stronach internetowych 

3.4.Literatura: 
9. Przykłady wycen nieruchomości – Instytut Doradztwa Majątkowego Warszawa 

styczeń 2011, Wydanie VI,  
10. System, zasady i procedury wyceny nieruchomości – R. Cymerman, A. Hopfer 

PFSRM Warszawa 2010 
11. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym – Mieczysław 

Prystupa Warszawa 2008 

A także: 
1. Krajowe Standardy Wyceny – podstawowe (KSWP), krajowe Standardy Wyceny - 

specjalistyczne (KSWS) uchwały Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych 

 

4. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH PRZY WYKONYWANIU OPERATU 

SZACUNKOWEGO 

4.1. Data sporządzenia operatu szacunkowego: 26-08-2018 r. 

4.2. Data, na którą określono wartość rynkową    
       przedmiotu wyceny: 

14-08-2018 r. 

4.3. Data, na którą określono i uwzględniono stan prawny 
       przedmiotu wyceny: 

29-06-2018 r. 

4.4. Data dokonania oględzin nieruchomości i wywiadu   
       terenowego: 

29-06-2018 r. 

5. OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI. 

5.1. Stan otoczenia nieruchomości. 

Gmina Leśna jest obszarem rolniczym z istotnym udziałem funkcji przemysłowej 

(Pobiedna) i rekreacyjnej (Jezioro Leśniańskie, Jezioro Złotnickie). Miasto Leśna jest 

ośrodkiem przemysłowo – usługowym o lokalnym znaczeniu. W obszar administracyjny 

miasta i gminy Leśna wchodzi 13 sołectw. Liczba mieszkańców miasta, gminy  i 

poszczególnych miejscowości  - stan na 31 grudnia 2017 roku wynosił 10 500. 
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Źródło: http://mapy.google.pl 

Wyceniana nieruchomość jest położona w śródmiejskiej części miasta, przy ulicy 

Sienkiewicza. Dojazd do nieruchomości dobry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się 

zabudowa wielorodzinna i usługowa, oraz tereny niezabudowane.  

 

 
Źródło: http://google.pl 
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5.2 Stan zagospodarowania 

Nieruchomość wyceniana to budynek użytkowy. Położony w pierwszej linii zabudowy –

dobrze wyeksponowany. Budynek w trakcie prac remontowych, wybudowany w latach 30 

XX wieku, wcześniej wykorzystywany jako budynek biurowy. 

5.3. Stan prawny nieruchomości. 

Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Dla nieruchomości lokalowej 

prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga 

wieczysta nr JG1L/00016710/5 - wydruk ksiąg wieczystych uzyskano ze strony internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości www.ekw.ms.gov.pl.  

Wyciąg z Księgi Wieczystej znajduje się poniżej: 

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer bieżący nieruchomości 4 9 

 
Działki ewidencyjne 

Lp. 1. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer działki 706/11 1, 3, 4, 5 
Identyfikator działki 021003_4.0001.706/11  
Obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 0001, LEŚNA  
Położenie (numer porządkowy / 
województwo, powiat, gmina, 
miejscowość) 

Lp. 
1. 1 DOLNOŚLĄSKIE, LUBAŃSKI, LEŚNA, LEŚNA  

Ulica SIENKIEWICZA HENRYKA 60  
Sposób korzystania BI - INNE TERENY ZABUDOWANE  
 

 
Nr podstawy 
wpisu 

Obszar całej nieruchomości 0,0937 HA 9 
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. 3 1 /1 ---13 

Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie 
nazwisko drugi człon nazwiska złożonego, 
imię ojca, imię matki, PESEL) 

ELŻBIETA BEATA ZACHARSKA TOMASZEWSKA, 
ZENON, HALINA, 63042502783  

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 

BRAK WPISÓW 
DZIAŁ IV - HIPOTEKA 

 
Lp. 1. --- Nr 
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podstawy 
wpisu 

Numer hipoteki (roszczenia) 1 13 
Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA  

Suma (słownie), waluta 268002,68 (DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM 
TYSIĘCY DWA 68/100) ZŁ  

Wierzytelność i stosunek prawny (numer 
wierzytelności / wierzytelność, stosunek 
prawny) 

Lp. 1. 1 
RESZTA CENY SPRZEDAŻY ORAZ NALEŻNE 
ODSETKI, UMOWA SPRZEDAŻY 
REP.A.5808/2014 Z 08.10.2014. 

 

Wierzyciel hipoteczny  
Jednostka samorządu terytorialnego 
(związek międzygminny) (nazwa, 
siedziba, REGON) 

Lp. 1. GMINA LEŚNA, LEŚNA, 23082143400000  

 

 

5.3.1 Najem/dzierżawa i inne prawa  
 

W nieruchomości nie jest prowadzona działalność. 

5.3.2 Przeznaczenie w dokumentach planistycznych   
 

Nieruchomość położona na terenie na którym obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr LIII/275/02 miasta i gminy Leśna z 

dnia 10-09-2002 r. wyceniana nieruchomość znajduje się w miejscu oznaczonym symbolem : 

M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

 

5.4 Stan techniczno-użytkowy nieruchomości. 

Wyceniana nieruchomość znajduje się przy ulicy Sienkiewicza w śródmiejskiej części 

miejscowości. Nieruchomość o powierzchni użytkowej 332,1  m2 , na którą składają się 

pomieszczenia na parterze i I piętrze, dodatkowo budynek posiada podpiwniczenie o 

powierzchni  123 m2, oraz poddasze o powierzchni 101 m2. Budynek w trakcie remontu, na 

parterze zostały położone płytki wraz z licowaniem ścian oraz instalacje, na I piętrze została 

przygotowane podłoże pod położenie podłóg, wymienione okna w całym budynku. Na 

poddasze zostały doprowadzone media, umożliwiające jego remont, oraz przekształcenie na 

powierzchnie użytkowe. Budynek posiada dwa wejścia: jedno bezpośrednio na parter 

budynku, drugie stanowi dostęp poprzez klatkę schodową do pomieszczeń w piwnicy, 

parterze, I piętrze i poddaszu. W budynku nie został przełożony dach i dach nie jest 

docieplony, brak elewacji i docieplenia ścian zewnętrznych.  Budynek wymaga bardzo 

dużych nakładów finansowych, aby wyeksponować jego cały potencjał. Teren nieruchomości 
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zagospodarowany, ogrodzony. Nieruchomość położona w strefie pełnego dostępu do 

infrastruktury technicznej.  

 

              

Budynek z zewnątrz  Budynek z zewnątrz 

 

 

 
Wnętrze  Wnętrze 

 

 

 
Wnętrze   Wnętrze  
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Wnętrze  Wnętrze 

 

5.5 Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej 

 Nieruchomość jest położona w strefie pełnej dostępu do infrastruktury technicznej.  

 

6. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU W ZAKRESIE DOTYC ZĄCYM CELU 

I SPOSOBU WYCENY. 

6.1. Geneza i opis rynku oraz otoczenie makro ekonomiczne 

Według Rozporządzenia Rzeczoznawca majątkowy określa na potrzeby wyceny właściwy 

rynek nieruchomości podobnych, biorąc pod uwagę przedmiot, zakres i cel wyceny oraz 

dostępność do danych przedstawiając w szczególności:  

• Rodzaj rynku  

• Obszar rynku  

• Informacje o popycie i podaży ( w tym oferty), potencjał rozwojowy oraz inne 

czynnik ekonomiczne, które uzna za istotne.  

Analiza rynku ma na celu ustalenie cech rynkowych nieruchomości i umożliwi ć ocenę 

wielkości wpływu tych cech na zróżnicowanie stawek najmu. Analiza obejmowała: 

• Rodzaj rynku : powierzchnie usługowo - biurowe 

• Obszar rynku : powiat Lubański i Zgorzelecki 

• Stan rynku najmu: na dzień wyceny  

 

W III i IV kw. ub.r. wzrost gospodarczy w Polsce utrzymał się na poziomie zbliżonym do 

3,0%, choć nieco spowolnił (do 3,1% r/r w IV kw. i 3,3% r/r w III kw. wobec 3,5% r/r w II 

kw. ub.r. – Wykres 2.6, Tabela 2.4). Głównym motorem wzrostu pozostał popyt krajowy. 

Wzrostowi aktywności gospodarczej w kraju sprzyjało wysokie tempo wzrostu inwestycji 
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oraz stabilny wzrost popytu konsumpcyjnego. Jednocześnie w warunkach słabego popytu 

zagranicznego wkład eksportu netto do wzrostu PKB pozostał ujemny. W kierunku 

spowolnienia dynamiki PKB oddziaływało też obniżenie się wkładu zapasów.1 Obserwowana 

jest stopniowa, ale systematyczna poprawa sytuacji na rynku pracy. W ubiegłym roku w całej 

gospodarce utworzono dwa razy więcej miejsc pracy niż zlikwidowano. Wolne miejsca pracy 

tworzy głównie sektor prywatny: 91,4%, przy 8,6% stanowisk utworzonych w sektorze 

publicznym. Łącznie 2016 rok przyniósł 615 tys. nowych miejsc pracy (+22% r/r) i 

likwidację 320 tys. miejsc zatrudnienia (o 7,8% mniej niż w 2013 roku; to najmniej od 5 lat, 

czyli od czasu, gdy takie dane są dostępne). 

 
Źródło: MARKETBEAT Wiosna 2016 - Cushman&Wakefield 

 

6.2. Analiza Cushman&Wakefield  

 

Poniżej przedstawiono fragmenty opracowania firmy monitorującej rynek nieruchomości 

Cushman&Wakefield:  Raport o rynku nieruchomości w Polsce MARKETBEAT Wiosna 

2016. Informacje zaprezentowane poniżej dotyczą rynku „nowoczesnych powierzchni 

handlowych”. 

RYNEK INWESTYCYJNY – OGÓŁEM 

Rok 2017 był szóstym z kolei, w którym odnotowano wzrost wartości transakcji (3,13 mld 

EUR) na rynku inwestycyjnym nieruchomości komercyjnych w Polsce. Z 43-procentowym 

udziałem Polska utrzymała pozycję lidera w regionie, znacząco wyprzedzając Czechy (26%) i 

Rumunię (15%). Chociaż zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem nie słabnie, tempo 

wzrostu wolumenu transakcji spadło w porównaniu z poprzednimi latami do 0,3%. Za tę 

zmianę odpowiada kurcząca się podaż najlepszych aktywów, stanowiących dotychczas 

najchętniej kupowane nieruchomości. W ubiegłym roku to zjawisko wystąpiło w sektorze 

                                                 
1 Raport o Inflacji Marzec 2017 r. - NBP 
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nieruchomości handlowych, którego wartość spadła w ciągu 12 miesięcy o 46% ze względu 

na brak dostatecznej liczby dużych transakcji pojedynczych obiektów bądź całych portfeli 

nieruchomości. Skrajnie odmienną dynamiką charakteryzował się sektor nieruchomości 

przemysłowo-magazynowych, który nie tylko zanotował najwyższy wolumen transakcji w 

historii (740 mln EUR), ale również po raz pierwszy wyprzedził pod tym względem sektor 

handlowy. Najwięcej transakcji zostało jednak zawartych w sektorze biurowym – ich wartość 

wyniosła 1,69 mld EUR, co stanowiło ponad 40-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 

2013. W 2017 r. zainteresowanie inwestorów polskimi nieruchomościami będzie jeszcze 

większe. Z jednej strony poprawiające się wskaźniki ekonomiczne zbliżają nas coraz bardziej 

do Europy Zachodniej, z drugiej eskalacja konfliktu ukraińsko-rosyjskiego będzie 

powodowała odpływ inwestorów z Europy Wschodniej do Europy Środkowej. Wzrost 

wartości transakcji w bieżącym roku będzie jednak uzależniony od dostatecznej podaży 

atrakcyjnych aktywów, która, jak pokazał rok 2015, może być coraz bardziej ograniczona.  

  
 

 
 
 

RYNEK HANDLOWY W POLSCE W 2016 r. w Polsce oddano do użytku 474 700 

mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej, dzięki czemu krajowe zasoby wyniosły na koniec 

roku 10,3 mln mkw. Na podaż 2016 r. składa się: 11 nowych centrów handlowych, 12 
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nowych parków handlowych oraz 1 nowe centrum wyprzedażowe. Powierzchnia oddana w 

nowych obiektach handlowych stanowi 81% całkowitej podaży. Dodatkowo 49 000 mkw. 

pozyskano dzięki rozbudowie 6 starszych obiektów. Pozostałe 40 000 mkw. powierzchni 

handlowej pochodzi z przebudowy i modernizacji, często połączonych z rozbudową 

(redevelopment) istniejących nieruchomości, prowadzących do zmiany formatu handlowego. 

W 2014 r. dotyczyło to 3 nieruchomości. Hipermarket Carrefour w Sochaczewie po 

modernizacji i dobudowaniu parku handlowego zmienił się w Sonata Park. W Miejscu 

Piastowym (woj. podkarpackie) obok hipermarketu budowlanego OBI powstał park 

handlowy, dając początek Parkowi Handlowemu Miejsce Piastowe. Galeria Podlaska 

przeobraziła się w centrum wyprzedażowe i działa od grudnia 2016 r. jako Outlet Białystok. 

Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w 2016 r. jest o 23% niższa od podaży 

2015 r., ponieważ otwierano mniejsze obiekty handlowe niż rok wcześniej. W 2014 r. 

działalność rozpoczęły tylko 2 duże centra handlowe: Atrium Felicity w Lublinie (75 000 

mkw.) i Galeria Warmińska w Olsztynie (41 500 mkw.).  

Popyt na lokale handlowe w 2016 r. pozostawał na dobrym poziomie. Największym 

zainteresowaniem cieszyły się obiekty sprawdzone, o dużej odwiedzalności i zadowalających 

obrotach. Atrakcyjną alternatywę wobec nowo powstających obiektów, stanowiła 

powierzchnia w rekomercjalizowanych centrach. Obecna struktura popytu sprawia, że 

znacząco wydłużył się czas komercjalizacji nowych obiektów – centra wynajęte w 100% w 

dniu otwarcia należą do rzadkości, wolne lokale w nowo otwieranych obiektach handlowych 

stanowią średnio 10-15%. Na koniec 2016 r. współczynnik pustostanów był najwyższy w 

Bydgoszczy (5,3%), Kielcach i Częstochowie (po 4,6%), najniższy zaś w Warszawie (1,6%) i 

Trójmieście (1,8%). Średnia stopa pustostanów w największych aglomeracjach wynosiła 

2,6%. Największe sieci, m.in. z branży modowej prowadzą dynamiczną ekspansję, natomiast 

mniejsi gracze bardziej ostrożnie podejmują decyzję o otwieraniu kolejnych sklepów. Poza 

już szeroką gamą najemców reprezentujących wszystkie branże w 2016 r. kilkanaście nowych 

marek zdecydowało się na rozpoczęcie ekspansji w naszym kraju. Branżę wnętrzarsko-

meblową wzbogaciły m.in.: English Home i Joop!, branża modowa poszerzyła się o m.in.: 

Inside, Devred, Undiz, a kosmetyczna o Flormar czy Kiko Milano. Również oferta dla dzieci 

została wzbogacona o nową markę Imaginarium z pierwszymi lokalami w warszawskich 

centrach handlowych: Sadyba Best Mall i Arkadia. Arkadię na swój debiut wybrała też marka 

Kipling oferująca torebki i walizki. Na pozawarszawski debiut zdecydowała się natomiast 

włoska marka odzieży sportowej Eye Sport, otwierając swój pierwszy salon w Polsce w 

Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Najwyższe czynsze obowiązują w najlepszych centrach 
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warszawskich, gdzie za 100-150 mkw. na potrzeby sklepu odzieżowego trzeba zapłacić 80-90 

EUR/mkw./ miesiąc, a za najlepsze lokale w tych obiektach nawet 100-140 EUR/ 

mkw./miesiąc. W pozostałych siedmiu aglomeracjach czynsze wynoszą średnio 35-45 

EUR/mkw./miesiąc, natomiast w miastach średniej wielkości i małych 20-25 

EUR/mkw./miesiąc. 

 
Publikacja CBRE: WROCŁAW INVESTORS’ GUIDE PRZEWODNI K DLA 
INWESTORÓW 2016 
Charakterystyka regionu 
Region wrocławski, obejmujący województwo dolnośląskie, stanowi część jednego z 

najbardziej uprzemysłowionych obszarów Europy Centralnej. Głównymi atutami regionu są 

dogodne położenie w bliskiej odległości od granic z Niemcami i Republiką Czeską, a także 

dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa łącząca region z państwami Europy Zachodniej 

oraz Południowej. Najdynamiczniej rozwijające się gałęzie przemysłu to: motoryzacja, 

przemysł maszynowy, metalowy, elektrotechniczny oraz spożywczy. Główni inwestorzy 

sektora produkcyjnego obecni w regionie to: Cadbury Schweppes, Whirlpool Polar, Faurecia, 

SCA Molnlycke, LG Electronics, 3M, Wabco, Volvo, Toshiba, Toyota i wielu innych. 
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Publikacja Savills World Research: Market in Minutes. Poland Investment. January 
2017 
Stopy kapitalizacji 
Stopy kapitalizacji dla nowoczesnej powierzchni handlowych wynoszą obecnie ok 7,25% 

przy założeniu wynajmu pojedynczemu najemcy o stabilnej kondycji finansowej na okres co 

najmniej 10 lat (najniższe ryzyko inwestycji). Dla powierzchni należących do kompleksów 

wynajmowanych w modułach wielu najemcom stopy kapitalizacji sięgają 7,75-8,25%, 

zakładając korzystną lokalizację nieruchomości oraz wynajem przy rynkowych stawkach 

czynszów  

 
 

6.3. Analiza cen najmu na badanym rynku. 

Analizując rynek właściwy dla nieruchomości wycenianej należy mieć na uwadze, że 

nieruchomość wyceniana istotnie odróżnia się od nieruchomości typu prime, do których 



Określenie wartości nieruchomości zabudowanej 
Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania (WR) 

Woj. dolnośląskie, Leśna,                         
ul. Sienkiewicza 60 

 

Autor opracowania: Rzeczoznawca Majątkowy Dariusz Sas Strona 18 z 35 Podpis: 
 

odnosi się analiza, jednakże rynki te są ze sobą mocno powiązane, wobec czego tendencje w 

obszarze kluczowych danych rynkowych są często podobne.  

Do zasadniczych różnic należy zaliczyć: 

 Rynek nieruchomości typu prime Rynek właściwy dla 
nieruchomości wycenianej 

Charakterystyka 
nieruchomości 

Obiekty nowoczesne, atrakcyjnie 

zlokalizowane przy głównych szlakach 

komunikacyjnych, spełniające aktualne 

standardy dotyczące parametrów 

technicznych, funkcjonalności i   

infrastruktury technicznej; często 

budowane na potrzeby konkretnego 

najemcy (tzw. BTS – built to suit) 

Obiekty starszego typu, zróżnicowane 

pod względem, walorów 

lokalizacyjnych,  parametrów 

technicznych, funkcjonalności, stanu 

technicznego i dostępnej 

infrastruktury 

Typowa wielkość 
powierzchni 

Kilkaset metrów do tysiąca m
2
 Typowo kilkadziesiąt m

2
, rzadziej 

kilka tysięcy m
2
. 

 
 
Czynsze 
najmu 

Mało zróżnicowane i stosunkowo 

wysokie dla regionu (wg C&W) 

Mocno zróżnicowane, dla wycenianej 

nieruchomości typowo w przedziale 10-40 

zł /m
2
.) 

Stopy 
kapitalizacji 

Niskie i mało zróżnicowane, ze względu 

na niskie ryzyko inwestycji: ok. 7 % dla 

Wrocławia (wg C&W) 

Wyższe i mocno zróżnicowane, sięgające 

nawet kilkunastu procent, zależnie od 

ryzyka związanego z inwestycją 

 

 

Rynek sprzedaży nieruchomości podobnych  

W wyniku analizy transakcji dokonanych na lokalnym rynku ustalono, że  transakcje tego 

typu występują rzadko, natomiast jeżeli już do nich dochodzi, to często nie mają do końca 

charakteru rynkowego (np. sprzedaż pomiędzy podmiotami powiązanymi lub sprzedaż 

jedynie udziału w nieruchomości). Pośród transakcji wykonanych na przestrzeni ostatnich 2 

lat odnaleziono kilkanaście transakcji sprzedaży nieruchomości potencjalnie podobnych do 

nieruchomości wycenianej. Jednakże dogłębna analiza wykazała, że baza ta nie jest 

wiarygodną podstawą do określenia wartości rynkowej nieruchomości wycenianej. W wyniku 

analizy wyciągnięto następujące wnioski: 

- transakcje sprzedaży nieruchomości podobnych występują nielicznie 

- ceny jednostkowe są mocno zróżnicowane, od kilkuset złotych do kilku tysięcy  

- duża rozpiętość cen wynika często z nietypowych cech nieruchomości, których 

wykorzystanie w analizie porównawczej przy nielicznej bazie nie jest możliwe (np. budynki 

w złym stanie technicznym lecz na dużej działce z potencjałem inwestycyjnym, 
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nieruchomości zabudowane kilkoma budynkami o różnych funkcjach, zróżnicowany standard 

lokali i budynków, położenie)  

 
Rynek najmu nieruchomości podobnych 

 

Przyjęto w niniejszej analizie że najwłaściwszym sposobem wyceny będzie przyjęcie stawki 

czynszu płaconą za podobne lokalizacje, decyzja taka jest słuszna gdyż wartość 

nieruchomości podobnych jest silnie skorelowana z możliwością generowania dochodu przez 

nieruchomość.  

 
7. SPOSÓB WYCENY. 

7.1. Rodzaj określanej wartości. 

Zgodnie z art.151, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  „Wartość rynkową 

nieruchomości 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” 

 

Według obowiązujących standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych: 

KSWP 1 pkt. 3.1  „Wartość rynkowa nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna 

jej cena możliwą do uzyskania na rynku w dniu wyceny, przy przyjęciu następujących założeń: 

strony umowy są od siebie niezależne, nie działają w sytuacji przymusowej oraz mają 

stanowczy zamiar zawarcia umowy; upłynął czas niezbędny do wyeksponowania 

nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy”, 

Na podstawie przyjętych powyżej założeń rodzajem określanej wartości rynkowej jest 

wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania (WR) 

 

7.2.Wybór podejścia, metody i techniki wyceny. 

Według art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami (pkt. 3.2.2.): „Wyboru 

właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje 

rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie 

nieruchomości, funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym, stopień wyposażenia w 

urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o 
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cenach nieruchomości podobnych”. I na podstawie powyższych zapisów dokonano wyboru 

podejścia oraz metody i techniki wyceny przedmiotowej nieruchomości. 

Wartość nieruchomości winna być określana przy zastosowaniu odpowiedniego podejścia, 

którego wybór uzależniony jest od rodzaju nieruchomości, badanego rynku oraz celu wyceny. 

Według Rozporządzenia z dnia 21 września 2004 roku wartość rynkową określa się stosując 

podejście porównawcze lub podejście dochodowe. 

Z uwagi na charakter wycenianej nieruchomości wartość określono przy zastosowaniu 

podejścia dochodowego, metody inwestycyjnej, techniki kapitalizacji prostej. Wybór 

podejścia dochodowego jest najbardziej uprawniony, gdyż wyceniana nieruchomość jest 

przeznaczony na działalność produkcyjną i jego wartość jest proporcjonalna do czynszu jaki 

ta nieruchomość może generować, czyli im wyższy czynsz, czyli dochód z nieruchomości 

tym wartość nieruchomości wyższa i odwrotnie im czynsz niższy tym wartość jest niższa. Z 

powyższej zależności widać że czynsz z nieruchomości i wartość nieruchomości są 

skorelowane dodatnio. Technikę kapitalizacji prostej wybrano ze względu na fakt że na 

nieruchomości nie znaleziono czynników zmieniających strumienie dochodu w długim 

okresie czasu. Właściciel nie planuje żadnego remontu lub rozbudowy, co wpłynęło by na 

wydatki operacyjne i strumienie przyszłych dochodów. Podejście porównawcze i podejście 

dochodowe mają w efekcie dać wartość rynkową nieruchomości. Podejście dochodowe jest 

bardziej elastyczne, gdyż przedstawia wartość nieruchomości na podstawie danych 

aktualnych. W podejściu porównawczym wartość nieruchomości jest wyliczana na podstawie 

danych historycznych. Przy stosowaniu podejścia dochodowego zgodnie z art. 6 w/w 

Rozporządzenia konieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub możliwego do 

uzyskania z czynszów i innych dochodów z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny 

oraz z nieruchomości podobnych. 

Zgodnie z notą interpretacyjną NI2 „zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie 

nieruchomości” metodę inwestycyjna stosuje się przy określaniu wartości rynkowej 

nieruchomości przynoszącej dochód, w której podstawą obliczenia dochodu z nieruchomości 

są wpływy czynszowe, uzyskiwane z najmu, dzierżawy i innych praw do nieruchomości oraz 

wpływy pozaczynszowe. Zasady stosowania metody inwestycyjnej określa pkt 4.1 NI2.  

Technikę kapitalizacji prostej można stosować w przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy 

stanu nieruchomości wynika, iż zasadne jest przyjęcie założenia, że dochód przyjmowany do 

kapitalizacji jest stabilny w nieskończenie długim okresie.  
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Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość rynkową nieruchomości określa iloczyn 

dochodu operacyjnego netto i odpowiedniego współczynnika kapitalizacji lub iloraz wyżej 

opisanego dochodu i odpowiedniej stopy kapitalizacji. 

 
Procedura szacowania nieruchomości obejmuje: 

• Określenie potencjalnego dochodu brutto (PDB) możliwego do osiągnięcia w ciągu roku z 

nieruchomości, stanowiącej przedmiot wyceny  

• Określenie efektywnego dochodu brutto (EDB) - pomniejszenie potencjalnego dochodu 

brutto (PDB) o straty w dochodzie spowodowane poziomem pustostanów oraz typowymi 

dla lokalnego rynku zaległościami czynszowymi.  

• Określenie wydatków operacyjnych (WO) związanych z eksploatacja i funkcjonowaniem 

przedmiotowej nieruchomości m.in opłaty za użytkowanie wieczyste, koszty dostarczenia 

mediów, nakłady na konserwację, koszty zarządu, ubezpieczenia itp. (wydatki te nie 

obejmują amortyzacji, kosztów finansowych oraz podatku dochodowego).  

• Określenie dochodu operacyjnego netto (DON), będącego różnicą efektywnego dochodu 

brutto (EDB) i wydatków operacyjnych (WO) 

• Ustalenie współczynnika kapitalizacji (Wk) lub stopy kapitalizacji (R) 

• Określenie wartości nieruchomości (iloraz rocznego dochodu operacyjnego netto (DON) 

osiąganego przez wycenianą nieruchomość i stopy kapitalizacji (R) lub iloczynu dochodu 

operacyjnego netto(DON)  i współczynnika kapitalizacji (Wk) ).  

WR= 
���

�
 

gdzie: 

WR – Wartość rynkowa  

DON – Dochód operacyjny netto 

R – stopa kapitalizacji  

 

8. PRZEDSTAWIENIE OBLICZEŃ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYNIKU 

WYCENY WRAZ Z UZASADNIENIEM. 

9.1 Przyjęte założenia do wyceny nieruchomości 

 
  Głównym założeniem do określenia wartości rynkowej nieruchomości jest ustalenie 

sposobu optymalnego wykorzystania nieruchomości, rozumianej jako najbardziej 
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prawdopodobne wykorzystanie nieruchomości, które jest fizycznie możliwe, odpowiednio 

uzasadnione, prawnie dopuszczalne, ekonomicznie uzasadnione i opłacalne.  

 Wycenę nieruchomości oparto na prognozie dochodu możliwego do uzyskania z 

nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny.  

Prognozę dochodu możliwego do uzyskania z nieruchomości oparto na stawkach czynszu z 

najmu powierzchni użytkowej podobnych obiektów o zbliżonej funkcji usługowej. 

Zróżnicowanie stawek czynszu za powierzchnie użytkowe zależy przede wszystkim od 

lokalizacji, stanu technicznego i standardu.  

Na podstawie dostępnych informacji o nieruchomości przyjęto następujące założenia: 

- położenie nieruchomości na terenie miejscowości, pozwala na przyjęcie założenia, że 

nieruchomość może być i będzie użytkowana jako nieruchomość użytkowa, 

- lokal wymaga remontów i nakładów inwestycyjnych, 

- stan techniczny oraz podział funkcjonalny lokalu pozwala zrobić założenie że lokal może 

przynosić dochód w długim okresie czasu po dokończeniu remontu, 

- brak zagrożeń środowiskowych w otoczeniu nieruchomości, 

- nieruchomość położona w strefie pełnego dostępu do mediów, 

- nieruchomość położona w śródmiejskiej części miejscowości, 

- Nieruchomość nieprzystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich, 

- utrudniona możliwość zmiany funkcji, poprzez zmianę ścianek działowych, 

- powierzchnia użytkowa odpowiednia dla danego typu działalności, 

- możliwość braku popytu w dłuższym okresie czasu, 

- możliwe zmniejszenie potencjalnych dochodów przy braku najemcy na cała powierzchnię 

użytkową, 

- przyjęto że koszty mediów ponosi najemca, 

- cała nieruchomość jest przedmiotem najmu, 

- opłaty związane z nieruchomością ponosi właściciel, 

-  koszty bieżącego utrzymania budynku ponosi najemca, 

- najemca przeprowadza konieczne remonty koszty odlicza od czynszu.  

  

Założenia szczegółowe do wyceny: 

- przyjęto całą powierzchnię użytkową nieruchomości na poziomie 332,1 m2.  

- przyjęto stawkę czynszu możliwą do uzyskania na poziomie średnich stawek uzyskiwanych 

na rynku lokalnym, nieruchomości  o podobnej funkcji na poziomie 14 zł/m2 powierzchni 

użytkowej. Stawka została przyjęta na podstawie umów najmu funkcjonujących na 
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nieruchomościach oraz przede wszystkim analizy rynku lokalnego, w trakcie analizy stawek 

Rzeczoznawca przeanalizował stawki najmu za podobne powierzchnie i dodatkowo 

skontaktował się z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, którzy potwierdzili że stawka 

czynszu za podobne lokalizacje wahają się od 10 do 35 zł za m2 powierzchni użytkowej. 

 

8.1 Określenie rynkowej stawki czynszu wycenianej nieruchomości  

Rynkową stawkę czynszu przyjęto na podstawie obliczeń na poziomie 14 zł za m2. 

Współczynnik powierzchni niewynajętej 

Ustalono, że uśredniony okres najmu przez pojedynczego najemcę wynosi na lokalnym rynku 

6 lat. Jednocześnie uśredniony okres ekspozycji wynosi 3 miesięcy. Przyjmując 3-miesięczny 

okres wypowiedzenia umowy (poinformowania o nieodnowieniu umowy), poprzedzający 

okres w jakim nieruchomość pozostanie niewynajęta do czasu znalezienia nowego najemcy, 

obliczono szacunkowy współczynnik powierzchni niewynajętej (tzw. współczynnik 

pustostanów) dla projekcji długoterminowej. Oszacowano na poziomie 8% 

 

Przyjęto że wynajmujący pokrywa następujące wydatki: podatek on nieruchomości, fundusz 

remontowy, ubezpieczenie nieruchomości, opłatę za zarządzanie nieruchomością. Poniżej 

oszacowano wysokość kosztów w poszczególnych grupach. 

• podatek on nieruchomości 6600  zł / rok  
 

• opłata za użytkowanie 

wieczyste 

= zł/rok 
   

• fundusz remontowy 3 985,20 zł/rok 
Przyjęto średnią stawkę miesięczną w wysokość 1 zł/m2, 
na podstawie informacji uzyskanych z biur zarządzania 
nieruchomościami   

• ubezpieczenie 

nieruchomości 

 400 zł/rok 
Przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z 
towarzystw ubezpieczeń 

• opłata za zarządzanie 

nieruchomością 

1 992,6 zł/rok 
Przyjęto średnią stawkę miesięczną w wysokość 0,5 zł/m2, 
na podstawie informacji uzyskanych z biur zarządzania 
nieruchomościami   
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8.2 Określenie stopy kapitalizacji 

 Stopa kapitalizacji powinna uwzględniać stopę zwrotu wymaganą przez nabywców 

nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej przy uwzględnieniu stopnia ryzyka 

inwestowania w wycenianą nieruchomość. Stopę dyskontową wyznaczono w oparciu o 

analizę poziomu wolnych od ryzyka stóp zwrotu na rynku kapitałowym, korygując ją o 

premię za ryzyko wynikające z inwestycji w wycenianą nieruchomość. Aby obliczyć stopę 

dyskontową, wyliczono najpierw stopę kapitalizacji. 

Stopę kapitalizacji określono według następującej formuły:  
 

R = rb + rrn + rr 
 

gdzie: 

R – stopa kapitalizacji 

rb – rentowność bezpiecznych lokat kapitałowych,  

rrn –  narzut z tytułu inwestowania w najlepszą nieruchomość na danym 

rynku lokalnym w analizowanym segmencie rynku nieruchomości,  

rr –  narzut z tytułu inwestowania w konkretną nieruchomość 

 

Do obliczenia stopy kapitalizacji przyjęto następujące dane:  

rb – rentowność bezpiecznych lokat kapitałowych  

Dla celów niniejszej wyceny przyjęta została średnia rentowność 10 letnich obligacji Skarbu 

Państwa DS0726 z terminem wykupu w roku 2026 i rentownością 2,25 %, (źródło: przetarg 

obligacji http://bossa.pl/notowania/stopy/rentownosc_obligacji/).  

Wartość została skorygowana o poziom inflacji, (http://www.stat.gov.pl/gus) na podstawie 

wzoru Fishera: 

rb = 
(���	)

(��	)
 

gdzie:  

rb  - rentowność obligacji w ujęciu realnym  

rn - rentowność obligacji w ujęciu nominalnym  

i - inflacja 

Na podstawie raportu rynkowego przygotowanego przez Cushman and Wakefield ustalono 

średnią stopę kapitalizacji dla rynku powierzchni handlowych we Wrocławiu na poziomie 

7,75%.  
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Stopa kapitalizacji opublikowana w raporcie dotyczy nieruchomości typu prime.  Uwzględnia 

ona wysokość stopy bazowej wolnej od ryzyka oraz premię za ryzyko z tytułu inwestowania 

w najlepszą nieruchomość na analizowanym rynku nieruchomości. 

W oparciu o średnią rentowność 10-letnich obligacji Skarbu Państwa serii DS (2,25% - wg 

notowań z dnia 01-12-2016) oraz średnioroczną prognozowaną przez NBP stopę inflacji w 

okresie najbliższych 2 lat (0,30%) obliczono stopę bazową w ujęciu realnym na poziomie 

1,89% [=(2,25% –0,30%)/(1+0,30%)]. Premię za ryzyko z tytułu inwestowania w najlepszą 

nieruchomość na analizowanym rynku nieruchomości określono na poziomie 5,86%  [=7,75% 

- 1,89%]. 

Z tytułu dodatkowego ryzyka związanego z inwestowaniem w nieruchomość będącą 

przedmiotem wyceny przyjęto dodatkową korektę w wysokości +1,25%. Na tej podstawie 

obliczono stopę kapitalizacji: 

R = 1,89% + 5,86% + 1,25% = 9,0% 

8.3 Określenie wartości nieruchomości 

Uwzględniając oszacowane w poprzednich punkach składniki przychodów i kosztów 

związanych z wycenianą nieruchomością jak również rynkowy poziom strat w dochodach z 

tytułu występowania powierzchni niewynajętych oraz rynkową stopę kapitalizacji określono 

wartość rynkową nieruchomości jako skapitalizowaną wartość szacowanego dochodu 

operacyjnego netto możliwego do uzyskania w długim okresie. Zestawienie wyników 

poszczególnych wyliczeń przedstawiono poniżej. 
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 WR = 426 000 zł 
 

9. WYNIK KOŃCOWY WYCENY WRAZ Z WNIOSKIEM I UZASADNIENIEM 

  

Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości, uzyskana z obliczeń podejściem 

dochodowym, metodą kapitalizacji prostej według stanu na dzień wizji wyceny, wynosi:  

  WRN = 426 000 zł 

Ze względu na posiadane informacje o Prime Yields z terenu Wrocławia zamieszczone w 

raporcie Cushman&Wekefield, odstąpiono od jej wyliczania i przyjęto wartość z raportu. 

Wyliczona wartość rynkowa nieruchomości jest najbardziej prawdopodobną jej ceną, po 

której będzie można zbyć nieruchomość przy założeniu jej aktualnego sposobu użytkowania. 

Warunkiem uzyskania na rynku takiej ceny za przedmiotową nieruchomość jest upływ czasu 

niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i w odniesieniu do negocjacji 

warunków sprzedaży, nie działanie w sytuacji przymusowej oraz pełna niezależność i 

racjonalność podejmowanych decyzji.  

powierzchnia wynajmu 332,10

rynkowa jednostkowa stawka czynszu 14,00 zł

czynsz miesięczny 4 649,40 zł

potencjalny dochód brutto (roczny) 55 792,80

poziom pustostanów 8,00%

straty z tytułu pustostanów 4 463,42 zł

dochód efektywny brutto (roczny) 51 329,38 zł

Wydatki operacyjne 12 997,80 zł

dochód operacyjny netto (roczny) 38 331,58 zł

stopa kapitalizacji 9,00%

Współczynnik kapitalizacji 11,11

Oszacowana wartośc nieruchomosci 425 906,40 zł

Wartość rynkowa nieruchomości (w zaokrągleniu) 426 000,00 zł
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Określona wartość nieruchomości odzwierciedla stan rynku w dniu wyceny i odpowiada 

cenie, jaką można uzyskać przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży, zakładając, że w czasie 

negocjowania umowy ceny nie uległy zmianie.  

Na wartość nieruchomości wpływ ma również wysokości stóp procentowych, mających 

wpływa na stopę kapitalizacji.  

Określona wartość rynkowa nie obejmuje podatków i opłat, jakie potencjalny nabywca 

zobowiązany jest zapłacić, a szczególności podatku VAT. 

 

10. KLAUZULE I OGRANICZENIA 

• Operat został sporządzony zgodnie z przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi 

Zasadami wyceny (PKZW); 

• Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości dokonano wg stanu na 29-06-2018 r.; 

• Operat sporządzono wyłącznie dla celów określonych w punkcie 2. 

• Za wykorzystanie operatu do innych celów, jak również przez osoby trzecie autor nie 

ponosi odpowiedzialności; 

• Założono, że rzeczoznawcy udostępniono wszelkie niezbędne dokumenty mogące mieć 

wpływ na ustalenie wartości nieruchomości, oraz przedstawione informacje były 

wiarygodne; 

• Autor sporządził wyciąg z operatu, który w przeciągu 3 miesięcy zostanie przekazany 

organowi prowadzącemu kataster nieruchomości; 

• Określona w niniejszym operacie wartość rynkowa nieruchomości jest aktualna przez 12 

miesięcy od daty sporządzenia operatu, tj. do dnia 26-08-2019 pod warunkiem iż nie 

zaistnieją okoliczności mające wpływ na zmianę wartości; 

• Określona wartość nieruchomości jest wartością netto i nie obejmuje podatków (w tym 

VAT) i opłat jakie wystąpią w przypadku zbycia nieruchomości bądź przy innej zmianie 

stanu prawnego nieruchomości; 

• Zakłada się prawidłowość danych dostarczonych przez Zamawiającego; 

 

Operat szacunkowy opracował: 

Rzeczoznawca majątkowy  

Dariusz Sas 

        Uprawnienia nadane przez Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju nr 6020 

        Bolesławiec 26 Sierpnia 2018 r. 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 
 

Wskazanie obszarów ryzyka związanych z nieruchomością  
wraz z ogólną opinią na temat kierunku wpływu powyższego na poziom 

wartości wycenianej nieruchomości w przyszłości. 
 

 
Zgodnie ze standardem „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”  rzeczoznawca 
majątkowy ma obowiązek, na podstawie dostępnych źródeł informacji i znajomości rynku, 
wskazać obszary ryzyka związanego z nieruchomością, jako przedmiotem zabezpieczenia, w 
tym z przewidywanymi zmianami na danym rynku nieruchomości oraz ryzykiem związanym 
z oceną danej nieruchomości przez inwestorów wraz z ogólną opinią na temat wpływu 
powyższego na poziom wartości wycenianej nieruchomości w przyszłości. 

Uwzględniając powyższe wymogi należy ujawnić poznane w trakcie szacowania 
nieruchomości okoliczności ograniczające jej przydatność dla zabezpieczenia wierzytelności. 

Ryzyko związane z nieuregulowanym stanem prawnym 

Ryzyko niskie 

Ryzyko związane z prawami, roszczeniami i ograniczeniami do nieruchomości 

Ryzyko niskie 

Ryzyko związane z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
/ studium uwarunkowań / decyzji o warunkach zabudowy  

(w tym ryzyko związane ze zmianami) 
Ryzyko średnie 

Ryzyko związane ze stanem technicznym  
(zły stan, stopień zużycia, zaawansowanie inwestycji itp.) 

Ryzyko duże 

Ryzyko związane z brakiem dostępu do drogi 

Ryzyko niskie 

Ryzyko związane z płynnością nieruchomości 
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Ryzyko średnie 

Zagrożenia środowiskowe (tereny zalewowe, osuwiskowe, skażenie środowiska itp.) 

Ryzyko niskie 

Ryzyko związane z oceną danej nieruchomości przez inwestorów  
(np. ogólna atrakcyjność, niekorzystne cechy, przewidywany okres ekspozycji na rynku, 

przewidywane zmiany podaży lub popytu itp.) 
Ryzyko średnie 

Ogólna opinia na temat kierunku wpływu powyższych ryzyk na poziom wartości 
wycenianej nieruchomości w przyszłości 

Niski poziom powyższych ryzyk nie będzie miał wpływu na zmianę wartości nieruchomości 

w przyszłości. Przyszła wartość nieruchomości jest determinowana zmianą stawek najmu. Na 

tą zmianę mają wpływ zmiany w cyklu gospodarczym, oraz poziom stóp procentowych i 

polityka kredytowa. 

 

Data: 26-08-2018              podpis i pieczęć Rzeczoznawcy 
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Załącznik nr 2  
Polisa 
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Załącznik nr 3  
Rzuty kondygnacji 
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