
 

OPERAT    SZACUNKOWY 
Z  WYCENY  NIERUCHOMOŚCI 

 
 
Przedmiot wyceny:  Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu Mieszkalnego 

   

Adres nieruchomości:  ul. Wołowska 2a m 2 

  59 – 330 Ścinawa  

  Powiat Lubin 

  Woj. dolnośląskie 

   

Właściciel  nieruchomości:  Barbara Kołcz c. Franciszka i Jadwigi 

   

   

Zleceniodawca:  Syndyk Dariusz Chudy 

  Kancelaria ul. Bystrzycka 69C 

  54 – 215 Wrocław 

   

Data wyceny:  30.11.2018 r. 

   

Operat wykonał:   

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

                                     Spis treści 
 

 
1. Przedmiot i zakres wyceny................................................................…...............  

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

1.2. Zakres wyceny.......................................................................................….............  

   

2. Cel wyceny.............................................................................................................  

   

3. Podstawy opracowania operatu szacunkowego................................….............  

3.1. Podstawa formalna...............................................................................……...........  

3.2. Podstawa materialno – prawna............................................................…...............  

   

4. Daty istotne dla operatu.......................................................................…….......  

   

5. Opis i określenie  stanu nieruchomości.............................................................  

5.1. Stan prawny.............................................................................…………….…….  

5.2. Opis nieruchomości....................................................................................………  

   

6. Przeznaczenie nieruchomości......................................................………………  

   

7. Metodyka wyceny.................................................................................................  

7.1. Analiza rynku..................................................................................................……  

   

8. Wycena nieruchomości...............................................................................…......  

   

9. Raport z wyceny.....................................................................................…….…..  

   

10. Klauzule.......................................................................................................…......  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 3 

 

1. Przedmiot i zakres wyceny. 
1.1 Przedmiot wyceny. 

 Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu Mieszkalnego – lokal nr 2 znajdujący się w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ścinawie ul. Wołowska nr 2a. Grunt 

nieruchomości zabudowanej jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Ścinawie (nie 

podlega wycenie). 

 

1.2. Zakres wyceny. 

Zakres wyceny obejmuje wartość nieruchomości lokalowej wg. stanu na dzień wizji.  

 

2. Cel wyceny. 
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży w 

postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej.. 

 

3.Podstawy opracowania operatu szacunkowego. 
3.1. Podstawa formalna 

Zlecenie wyceny przedmiotowej nieruchomości wydane przez Syndyka Pana Dariusza 

Chudego. 

 

3.2.Podstawa materialno – prawna. 

3.2.1.Podstawa prawna 
 Ust. z dnia 21  sierpnia 1997 o gosp nieruchomościami (aktualny tekst jednolity ogłoszony w aktach 

prawnych)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego (aktualny tekst jednolity ogłoszony w aktach prawnych)  

 Ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964  Kodeks Cywilny (aktualny tekst jednolity ogłoszony w aktach 

prawnych)  

 Ustawa  z dnia 06 lipca 1982 o księgach wieczystych  i hipotece (aktualny tekst jednolity ogłoszony w 

aktach prawnych)  

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  (aktualny tekst 

jednolity ogłoszony w aktach prawnych)  

3.2.2. Podstawy metodyczne: 
 Szacowanie nieruchomości i przedsiębiorstw red. A.Hopfer wyd. TWIGGER – 

 Sposoby ustalania zużycia technicznego budynków i budowli  wydanie  PROMIKS 

 Wycena nieruchomości - skrypt ART Olsztyn pod red. A Hopfera 

3.2.3.Źródła danych merytorycznych: 
 Materiały źródłowe będące w posiadaniu Zleceniodawcy. 

 Wizja lokalna i oględziny nieruchomości. 

 Księga Wieczysta nieruchomości, 

 

4. Określenie dat istotnych dla operatu: 
 data sporządzenia wyceny                                           30.11.2018 r. 

 data poziomu cen                                                         30.11.2018 r. 

 data wizji lokalnej                                                       10.11.2018 r. 

 data określenia stanu technicznego nieruchomości   10.11.2018 r. 
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5. Opis i określenie stanu  nieruchomości. 
5.1.Stan prawny: 

Na dzień wyceny nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr LE1U/00045445/2 

prowadzonej przez V Wydział Ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie. Właścicielem 

nieruchomości jest Barbara Kołcz, c. Franciszka i Jadwigi. W Dziale III księgi wpisów brak. 

W Dziale IV znajdowały następujące wpisy : 

 hipoteka umowna zwykła na kwotę 203 280,41 zł jako kredyt. Hipoteka wpisana na rzecz 

GETIN NOBLE BANK SA Warszawa. 

 Hipoteka umowna kaucyjna na kwotę 142 296,29 zł jako odsetki oraz inne opłaty i 

należności uboczne od kredytu na rzecz GETIN NOBLE BANK SA Warszawa. 

Stan księgi określona w dniu 2018-11-29. 

 

5.1.1. Opis ogólny nieruchomości. 

Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu Mieszkalnego – lokal nr 2 znajdujący się w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ścinawie ul. Wołowska nr 2a. Grunt 

nieruchomości zabudowanej jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Ścinawie (nie 

podlega wycenie). Zabudowę stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie 

wolnostojącej. Nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy wielorodzinnej w części 

miejscowości przeznaczonej pod takie budownictwo. Uzbrojenie terenu stanowi sieć 

energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna sieci gminnej. Nieruchomość posiada 

bezpośredni dostęp do drogi o charakterze publicznym. Nieruchomość nie posiada 

ogrodzenia. Lokalizacja bezpośrednio przy ulicy o zwiększonym natężeniu ruchu kołowego w 

szczególności w okresie letnim. Nieruchomość posiada dostęp do placówek handlowych. 

Działka nr 215/45 posiada utwardzenia, nie podlega wycenie. 

 

 
źródło : http://maps.geoportal.gov.pl  

 

 

http://maps.geoportal.gov.pl/
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5.3.Budynek mieszkalny stan na dzień wizji lokalnej 
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5.3.1.Dane ogólne 
Budynek mieszkalny 

 Ilość kondygnacji              4  

 Podpiwniczenie            pełne 

 Ilość klatek schodowych   3  

 

5.3.2. Opis stanu technicznego budynku mieszkalnego na dzień wizji lokalnej 
 fundament – ława betonowa zbrojona, mury fundamentowe z betonu szalunkowego (zadowalający stan 

techniczny) 

 ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne z cegły ceramicznej i bloczka betonowego na zaprawie 

cementowo – wapiennej (stan techniczny zadowalający) 

 ścianki działowe z cegły ceramicznej na zaprawie murarskiej (stan techniczny powyżej średni) 

 podłogi w lokalach zróżnicowane w zależności od decyzji właścicieli (stan techniczny zadowalający), 

posadzka na klatce schodowej i wiatrołapie betonowa pokryta płytkami ceramicznymi (stan techniczny 

zadowalający) 

 schody na klatce schodowej i wejściowe do budynku betonowe pokryte płytkami ceramicznymi (stan 

techniczny zadowalający) 

 Tynki na klatce schodowej i wiatrołapie pokryte gładzią gipsową malowane (stan techniczny 

zadowalający), w piwnicy bielone (stan techniczny średni)  

 stropy, nad piwnicą monolit betonowy wylewany (stan techniczny zadowalający, kondygnacje naziemna, 

strop z płyt żelbetowych kanałowych (stan techniczny zadowalający) dach betonowy wentylowany kryty 

papą (stan techniczny zadowalający) 

 stolarka okienna zespolona z profili PCV (stan techniczny zadowalający), parapety wewnętrzne z PCV, 

zewnętrzne blaszane 

 stolarka drzwiowa zróżnicowana. Drzwi wyjściowe z budynku zespolone PCV (stan techniczny 

zadowalający), w pomieszczeniach piwnicznych drzwi drewniane ażurowe (stan techniczny średni)  

 instalacja grzewcza co zasilane z instalacji miejskiej (stan techniczny zadowalający) 

 instalacja elektryczna miedziana (stan techniczny zadowalający) 

 instalacja wodna w rurkach stalowych (bez zastrzeżeń do stanu technicznego) 

 tynki zewnętrzne mineralne kolorowane, ocieplenie ze styropianu położone na siatce zatopionej w kleju. 
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 stropodach konstrukcji żelbetowej wentylowanej jednospadowy pokryty papą na lepiku (stan techniczny 

zadowalający) 

 rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej (w zadowalającym stanie technicznym)  

 

5.4.Lokal mieszkalny stan na dzień wizji lokalnej 

5.4.1.Dane ogólne 
 powierzchnia użytkowa        – 60,80 m

2
  

 kondygnacja                          – parter  

- ilość pokoi                 – 3  

- kuchnia                      – 1  

- łazienka                     – 1  

- w.w                           – 1  

- przedpokój                – 1  

5.3.4. Opis stanu technicznego lokalu mieszkalnego na dzień wizji lokalnej 
 podłogi w pokojach, kuchni i przedpokoju betonowe kryte wykładziną PCV i panelami podłogowymi,  

(stan techniczny zadowalający), pomieszczenia sanitarne – płytki ceramiczne (zadowalający stan 

techniczny)  

 sufity tynkowane na gładko malowane (stan techniczny zadowalający) 

 stolarka okienna zespolona z profili PCV (stan techniczny zadowalający),  

 stolarka drzwiowa zróżnicowana (płytowa pełna i przeszklona w zadowalającym stanie technicznym).  

 instalacja grzewcza co zasilane z instalacji miejskiej, grzejniki żebrowe żeliwne (stan techniczny średni), 

w łazience grzejnik – suszarka stalowa (stan techniczny zadowalający) 

 instalacja elektryczna miedziana (stan techniczny zadowalający) 

 instalacja wodna w rurkach stalowych (bez zastrzeżeń do stanu technicznego) 

 tynki i okładziny wewnętrzne w pomieszczeniach mieszkalnych gładkie cementowo – wapienne 

szpachlowane – gładź gipsowa malowane i tapetowane, płytki ceramiczne w sanitariacie, boazeria ścienna 

na części ścian przedpokoju (zadowalający stan techniczny), w kuchni częściowo płytki ceramiczne 

Stosując szczegółowe kryteria oceny zużycia technicznego elementów budownictwa 

ogólnego oceniam stan techniczny lokalu ogólnie jako zadowalający (według skali:db-zad-

śred-zły), a standard jako dość dobry (według skali: db-d.db-zadow). 
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6. Przeznaczenie nieruchomości. 
Budynek mieszkalny z wycenianym lokalem znajduje się w otoczeniu nieruchomości o takim 

samym przeznaczeniu (budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne). Jest to osiedle 

mieszkaniowe. 

 

7. Metodyka wyceny. 
7.1 Podejście porównawcze metoda korygowania ceny średniej 

Przy zastosowaniu metody korygowania ceny średniej do porównania przyjmuje się z 

właściwego rynku nieruchomości co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, dla 

których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji  oraz cechy tych 

nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze 

korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi.  

Procedura ze stosowaniem tej metody jest następująca :  
1. Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych o znanych cenach transakcyjnych i cechach, 

stanowiącego podstawę wyceny  

2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny 

3. ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na rynku 

nieruchomości 

4. Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych 

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

6. Obliczenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru cen transakcyjnych stanowiącego podstawę wyceny oraz 

ustalenie ceny minimalnej (Cmin) i ceny maksymalnej (Cmax). 

7. Podanie charakterystyki nieruchomości o cenie minimalnej  i nieruchomości o cenie maksymalnej z 

wyeksponowaniem ich cen w odniesieniu do przyjętej skali cech rynkowych. 

8. Obliczenie dolnej granicy [Cmin / Cśr] i górnej granicy [Cmax / Cśr] sumy współczynników korygujących 

oraz obliczenie zakresu współczynników korygujących. 

9. Określenie wielkości współczynników korygujących wynikających z ocen wycenianej nieruchomości z 

uwzględnieniem  określonych granic  i położenia ceny średniej w przedziale [Cmin, Cmax]. Nie wyklucza 

się innych sposobów ustalania wielkości współczynników  korygujących cenę średnią. 

10. Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości wg 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 nieruchomości. 
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7.2.Analiza rynku. 

Dla potrzeb wyceny dokonano analizy transakcji na lokalnym rynku nieruchomości 

miejscowości Ścinawa. Ilość transakcji spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokalu 

mieszkalnego w pełni gwarantującymi zasadę podobieństwa do lokalu wycenianego była 

wystarczająca. Przyjęto transakcje przeprowadzone w latach 2016 i 2017. Podstawa 

wykonania wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym jest stworzenie bazy 

nieruchomości, które były obiektem obrotu wolnorynkowego na lokalnym rynku 

nieruchomości. Nieruchomości te winny spełniać wymogi nieruchomości porównawczych w 

zakresie podobieństwa stanu technicznego, standardu, przeznaczenia, sposobu wykorzystania, 

powierzchni itp. Cechy te winny być dobrane w sposób jak najbardziej zbliżony do cech 

nieruchomości wycenianej, jednakże nie można oczekiwać, że będą dokładnie takie same. Ich 

różnorodność jest przewidziana w procesie wyceny poprzez zastosowanie w tabeli 

obliczeniowej cech korygujących, które mają za zadanie sprowadzić wartość nieruchomości 

porównawczych do poziomu jakiemu odpowiadają cechy nieruchomości wycenianej. 

Wyceniana nieruchomość ze względu na swoje przeznaczenie, sposób 

wykorzystywania oraz okres, na który jest wyceniana  stanowi wyzwanie dla procesu wyceny. 

Specyfika tej nieruchomości wymaga pozyskania danych transakcyjnych w sposób możliwie 

najbardziej zbliżony zarówno parametrami, stanem technicznym jak również przeznaczeniem 

oraz lokalizacją. Wykorzystano więc zasoby informacyjne Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Ścinawie. Pozwoliło to na określenie bazy, która posłużyła do wyceny przedmiotowej 

nieruchomości w podejściu porównawczym metodą korygowania ceny średniej. 

Operat został sporządzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 

szacunkowego (Dz.U.nr 207 poz.2109 z 2004 r. z późniejszymi zmianami). 

 

8. Wycena nieruchomości 

8.1. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielolokalowym 

8.1.1.  Transakcje wybrane do porównania 

Data Lokalizacja  Pow.  [m
2
] Cena  Wartość 1m

2 
[zł] 

2016-12-21 Ścinawa Wołowska 2a 60,68 130 000,00 2 142,39 

2016-11-30 Ścinawa Chopina 3 65,70 140 000,00 2 130,90 

2017-03-28 Ścinawa Jagiełły 27 51,66 140 000,00 2 710,03 

2017-07-26 Ścinawa Wołowska 4 47,30 112 000,00 2 367,86 

2017-09-26 Ścinawa Chopina 3 64,21 135 000,00 2 102,48 

2018-05-09 Ścinawa Jagiełły 33 45,06 115 000,00 2 552,15 

2018-05-29 Ścinawa Kościuszki 7 69,26 155 000,00 2 237,94 

2018-04-26 Ścinawa Chopina 12 65,23 160 000,00 2 452,86 

2018-06-15 Ścinawa Wołowska 4 61,00 150 000,00 2 459,02 

2018-06-28 Ścinawa Jagiełły 43 51,11 119 000,00 2 328,31 

2018-08-17 Ścinawa Jagiełły 23 64,72 150 000,00 2 317,68 

2018-08-29 Ścinawa Chopina 3 64,01 165 000,00 2 577,72 

Najniższa stawka Cz min = 2 102,48 

Najwyższa stawka Cz max = 2 710,03 

Wartość średnia Cz śr = 2 364,94 

Dolna granica współczynnika korygującego Cz min / Cz śr = 0,89 

Górna granica współczynnika korygującego Cz max / Cz śr = 1,15 
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8.1.2. Opis cech korygujących.  

Cecha Ocena Opis 

Lokalizacja / 

otoczenie 

 

 

bardzo dobra 
Bardzo dobra lokalizacja w obszarze miasta, otoczenie korzystne dla 

mieszkalnictwa 

dobra Walory pośrednie 

zadowalająca 
Lokalizacja w obszarze miasta na poziomie zadowalającym, otoczenie 

średnio korzystne dla mieszkalnictwa 

Kondygnacja  
I piętro 

Dogodny dostęp, brak uciążliwości akustycznej, izolacja od chłodu 

piwnic 

Parter i II piętro 
Oddziaływanie na parterze chłodu piwnic, brak balkonów, uciążliwość 

akustyczna, na II Pietro trudniejszy dostęp 

III i IV piętro 
Trudny dostęp (wysoka kondygnacja – brak wind), ostatnia kondygnacja 

narażona na oddziaływanie termiczne (upał latem, mróz zimą). 

Stan techniczny  Dobry Zużycie techniczne 0-15% 

Zadowalający Zużycie techniczne 16-30% 

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

Standard  
Dobry  

Wykończono na materiałach dobrych  gatunkowo, dobre rozwiązania 

architektoniczne obiektu, oraz funkcjonalne.  

Dość dobry  Walory pośrednie  

Zadowalający  
Wykończenia na materiałach poślednich  gatunkowo, tradycyjne 

rozwiązania architektoniczne obiektu, oraz mało funkcjonalne.  

Parkingi  
Dobre 

Lokalizacja i ilość miejsc parkingowych w pełni zaspokaja potrzeby 

mieszkańców osiedla 

Średnie Walory pośrednie 

Brak Brak lub niedostateczna ilość miejsc parkingowych 

Powierzchnia 

lokalu 

Duża  > 60,0 m
2
  

Średnia 50,0 – 60,0 m
2
  

Mała < 50,0 m
2
  

 

8.1.2. Obliczenie wartości 1 m
2
 powierzchni mieszkalnej SWP do lokalu mieszkalnego 

Rodzaj cechy Waga 

 cechy [%] 

Zakres cech 

 korygujących 

 Przyjęta 

wartość 

cechy 

Lokalizacja  20 0,18 0,23 bdb- db –zad 0,21 

Stan techniczny 24 0,21 0,28 db-zad-sredn-zły 0,25 

Standard  16 0,14 0,18 db-d.db-zadow 0,16 

Parkingi 20 0,18 0,23  dobre-średn-brak 0,23 

Powierzchnia lokalu 10 0,09 0,11 duża-d. duża-śred-mała 0,10 

Kondygnacja  10 0,09 0,11 I p-IIp;parter-III i IVp 0,10 

Razem 100    1,05 

 

Wartość średnia 1 m
2
 :  2 483,19 zł 

 

Wnier lokalowej  = 60,86 m
2
 *  2 483,19 zł/m

2
 = 151 127,00zł 
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9. Raport z wyceny 
Na dzień wyceny określam wartość rynkową szacowanego Spółdzielczego Własnościowego 

Prawa do lokalu mieszkalnego w Ścinawie ul. Wołowska 2a/2 na kwotę:    

151 127,00 zł 
 

słownie:stopięćdziesiątjedentysięcystodwadzieściasiedem00/100 

 

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. 


