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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Adres Brzeg, ul. Krzyszowica 5/1, gmina Brzeg M., powiat brzeski, woj. opolskie  

Księga Wieczysta OP1B/00029991/4 
Oznaczenie  
w ewidencji gruntów 

Dz.nr 213 I 212/2 AM-5, obręb Brzeg – II Centrum 

SKRÓCONY OPIS NIERUCHOMOŚCI 
Forma władania Własność nieruchomości lokalowej 

Opis lokalu 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość lokalowa, obejmująca lokal mieszkalny nr 
1 o powierzchni użytkowej 74,24  m2, położony na parterze (1 kondygnacji)  budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krzyszowica 5 w Brzegu, wraz z 
pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 24,14 m2  i 
udziałem wynoszącym 64/1000 części w prawie własności działek nr 213 i 212/5 am-
5 o łącznej powierzchni 466, objętych Kw nr OP1B/00028210/9 i współwłasności 
części wspólnych budynku na tych działkach znajdującego się. Przedmiotowy lokal 
składa się z kuchni, trzech pokoi, łazienki,  w.c. i przedpokoju. 

Lokalizacja 

Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach centrum miasta. W najbliższym 
sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przedwojenna zwarta, 
osiedlowa powojenna, sklepy spożywcze, zespoły garaży, rzeka Odra, obiekty 
byłego Zakładu Energetycznego, szkoła podstawowa, Technikum Budowlane, 
przychodnia ZOZ, przedszkole, market POLO. Pomimo niezaprzeczalnych 
atutów sąsiedztwa, obszar lokalizacji wycenianej nieruchomości nie jest 
postrzegany pozytywnie przez inwestorów. Prawdopodobnie jest to zaszłość 
poprzednich lat, kiedy teren lokalizacji kojarzył się z brzydkimi, brudnymi, 
zniszczonymi  elewacjami starych domów, w tym wyjątkowo źle postrzeganych, 
sąsiadujących tzw. „Szarych koszar”. Nie zmieniły tego nowsze inwestycje z lat 
70-80-tych XX w. w postaci domów wielorodzinnych o charakterze osiedlowym. 
Być może przyczyną tego jest także sąsiedztwo rzeki Odry, która do niedawna 
silnie zanieczyszczona wydzielała zwłaszcza w okresie letnim przykre zapachy.   

Dostęp do nieruchomości 
Działka, na której zlokalizowany jest budynek z wycenianym lokalem posiada 
bezpośredni dostęp do drogi publicznej 

DANE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTO ŚCI 

Cel oszacowania 
Określenie wartości rynkowej nieruchomości lokalowej dla potrzeb ustalenia 
ceny sprzedaży w procesie upadłości. 

Określona wartość 
rynkowa nieruchomości 

 

153 000 zł 

Słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 

 

Daty oszacowania 
 
 
 
 

Operat szacunkowy wykonano: 
• w dniu 21.03.2018 roku, 
• według stanu z dnia 21.03.2018r.  
• na poziomie cen na dzień 21.03.2018 roku  
• na podstawie wizji lokalnej z dnia 19.03.2018 roku. 
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1. PRZEDMIOT WYCENY 
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość lokalowa, obejmująca lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 
użytkowej 74,24  m2, położony na parterze (1 kondygnacji)  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Krzyszowica 5 w Brzegu, wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 
24,14 m2  i udziałem wynoszącym 64/1000 części w prawie własności działek nr 213 i 212/5 am-5 o 
łącznej powierzchni 466, objętych Kw nr OP1B/00028210/9 i współwłasności części wspólnych budynku 
na tych działkach znajdującego się. Przedmiotowy lokal składa się z kuchni, trzech pokoi, łazienki,  w.c. i 
przedpokoju. 
Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą Kw nr OP1B/00029991/4, prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych.   

2. ZAKRES WYCENY 
Zakres opracowania obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości 
lokalowej wg stanu na dzień wyceny. 

3. CEL WYCENY 
Określenie wartości rynkowej nieruchomości lokalowej dla potrzeb ustalenia ceny sprzedaży w 
procesie upadłości. 

4. PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

4.1. PODSTAWA FORMALNA 

Podstawę formalną stanowi zlecenie Syndyka masy upadłości Bożeny Makarewicz. 
 

4.2. PODSTAWY PRAWNE I UWARUNKOWANIA DOKONANYCH CZYNNOŚCI 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 
2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820); 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektó
rych innych ustaw (Dz.U. z dnia 08 sierpnia 2017r. poz. 1590) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego – tekst jednolity z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2004 
r., Nr 207, poz. 2109), 

 Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23.04.1964 r. z późniejszymi zmianami, 
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe (do 31 grudnia 2015 r. 
ustawa nosiła tytuł Prawo upadłościowe i naprawcze) (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344);  

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1306) 

 

4.3. PODSTAWY METODOLOGICZNE 

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) 
 „Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur”, S. Źróbek, R. 

Źróbek, J. Kuryj, Wydanie I, rok 2006r.; 
 „Wycena nieruchomości zasady i procedury”, R. Cymerman, A. Hopfer, rok wydania 2008r.; 
 „Wycena mienia” M. Prystupa; Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2000r.; 
 „Podstawy wyceny nieruchomości” A. Hopfer, H. Jędrzejewski, R. Źróbek, S. Źróbek; 

TWIGGER, Warszawa 2001r.; 
 Biuletyny „Wycena nieruchomości” wydawane przez Centrum Postępu Techniczno – 

Organizacyjnego Budownictwa „WACETOB” w Warszawie; 
 Biuletyny „Wycena” wydawane przez Wydawnictwo Educaterra Sp. z o.o. w Olsztynie; 
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 Biuletyny „Rzeczoznawca Majątkowy” wydawane przez Polska Federację Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych; 

 Międzynarodowe Standardy Wyceny”, International Valuation Standard Committee  
(7 wydanie); PFSRM, Warszawa 2005r. 

 

4.4. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 

 Wizja terenowa w dniu 19.03.2018 r., 
 Odpis z księgi wieczystej z dnia 21.03.2018 r., 
 Badanie zapisów nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,  
 Informacje o ruchu cen na lokalnym rynku nieruchomości, 
 Informacje z Internetu i prasy specjalistycznej. 

5. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNO ŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 

 Data sporządzenia wyceny       21.03.2018r. 
 Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny    21.03.2018r. 
 Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 21.03.2018r.  
 Data dokonania oględzin nieruchomości     19.03.2018r. 
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6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 

6.1. LOKALIZACJA, SĄSIEDZTWO 

 
 

 
Lokalizacja przedmiotu opracowania 

 
Położenie nieruchomości: Brzeg, ul. Krzyszowica 5/1 
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Najbliższe otoczenie: Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach centrum 
miasta. W najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna przedwojenna zwarta, osiedlowa powojenna, 
sklepy spożywcze, zespoły garaży, rzeka Odra, obiekty byłego 
Zakładu Energetycznego, szkoła podstawowa, Technikum 
Budowlane, przychodnia ZOZ, przedszkole, market POLO. 
Pomimo niezaprzeczalnych atutów sąsiedztwa, obszar 
lokalizacji wycenianej nieruchomości nie jest postrzegany 
pozytywnie przez inwestorów. Prawdopodobnie jest to zaszłość 
poprzednich lat, kiedy teren lokalizacji kojarzył się z brzydkimi, 
brudnymi, zniszczonymi  elewacjami starych domów, w tym 
wyjątkowo źle postrzeganych, sąsiadujących tzw. „Szarych 
koszar”. Nie zmieniły tego nowsze inwestycje z lat 70-80-tych 
XX w. w postaci domów wielorodzinnych o charakterze 
osiedlowym. Być może przyczyną tego jest także sąsiedztwo 
rzeki Odry, która do niedawna silnie zanieczyszczona 
wydzielała zwłaszcza w okresie letnim przykre zapachy.   
 

Dalsze otoczenie: W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, liczne 
obiekty handlowo – usługowe, szpital, poczta. Do ścisłego 
centrum miasta ok. 350 m. 
 

Dojazd do nieruchomości: Budynek, w którym zlokalizowany jest wyceniany lokal 
mieszkalny położony jest u zbiegu ulic gminnych Krzyszowica i 
Księcia Jerzego II Piasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się 
z asfaltowej ulicy Krzyszowica, stanowiącej drogę publiczną 
klasy lokalnej (dz.nr 198). 
 

Dostępność komunikacyjna Dojazd bezpośredni 
 

Potencjalne zagrożenia w 
rejonie rozpatrywanej 
lokalizacji: 

Nie występują. Pomimo położenia w sąsiedztwie rzeki Odry nie 
występuje praktycznie zagrożenie powodzią. Teren 
nieruchomości jest położony znacznie ponad poziom lustra 
wody, a dokonane po powodzi w 1997r. prace modernizacyjne 
wałów przeciwpowodziowych zniwelowały niebezpieczeństwo 
ewentualnych podtopień.  
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Dojazd i otoczenie 
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6.2. OPIS DZIAŁEK 

 
Oznaczenie działek: 213, 212/2 am-4, obręb II Centrum 

 
Stan zagospodarowania: Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, 

jednoklatkowym, w zabudowie półzwartej. Niewielki teren wolny od 
zabudowy użytkowany jako wjazd na podwórko i parking 
samochodowy. 
 

Uzbrojenie w ulicy: Prąd, woda, kanalizacja, gaz, telefon 
 

Przyłącza na działce: Prąd, woda, kanalizacja, gaz, telefon 
 

Dostęp do drogi 
publicznej: 

Z działki istnieje bez pośredni dostęp do drogi publicznej  

 

 
Mapka działek 
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6.2. OPIS BUDYNKU 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie półzwartej, zrealizowany w technologii 
tradycyjnej ok. 1910 r. Wpisany do rejestru zabytków pod nr 185/2012. Obiekt posiada 4 
kondygnacje naziemne i poddasze użytkowe, podpiwniczony. Kamienica o bogato zdobionej, 
okazałej fasadzie. Niedawno zakończył się remont elewacji, klatki schodowej i pokrycia 
dachowego. Budynek w dobrym stanie technicznym, prawidłowa gospodarka remontowa. Piwnice 
budynku mieszczą komórki lokatorskie.  
Stan techniczny budynku określono jako dobry. 
 
Podstawowe dane techniczne i konstrukcyjno-materiał owe budynku: 
Wiek budynku  Ok. 108 lat, po częściowym remoncie  
Typ budynku Budynek wielorodzinny 
Liczba kondygnacji: IV 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne: cegła ceramiczna pełna 
Schody: Stalowe, stopnie wyłożone drewnem 
Konstrukcja dachu: Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką, od 

strony podwórka - papą 
Tynki wewnętrzne klatki 
schodowej: 
Okna klatki schodowej: 

Tynk zwykły cementowo – wapienny gładzony, 
malowanie emulsyjne i olejne 
PCV 

 
Instalacje w budynku:  
Elektryczna w tym siły 
Wodociągowa 
Kanalizacyjna  
Gazowa  
Teletechniczna 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcia budynku 
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6.3. OPIS LOKALU 

 
Wyceniany lokal nr 1 o powierzchni użytkowej 74,24 m2 położony jest na parterze wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego oznaczonego nr 5 przy ul. Krzyszowica w Brzegu. Mieszkanie w pełni 
rozkładowe, funkcjonalnie składające się z kuchni, trzech pokoi, łazienki, w.c. i przedpokoju. Do 
lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 24,14 m2   
 
Elementy wykończenie lokalu:  

� Podłogi: 2 pokoje – płytki PCV, 1 pokój - deski, w łazience, w.c. i kuchni stara glazura, w 
przedpokoju płyta paździerzowa; 

� Ściany: tynk zwykły cementowo - wapienny, w części tapety, malowanie emulsyjne. Ściany 
zewnętrzne od wewnątrz ocieplone styropianem; 

� Stolarka drzwiowa: stara płycinowa; 
� Okna: stare drewniane, dwa okna nowe PCV; 

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje:  
 elektryczną, 
 wodociągową, 
 kanalizacyjną, 
 gazową, 
 centralnego ogrzewania – gazowego, 

Dane techniczne: 
 Powierzchnia u żytkowa lokalu: 74,24 m 2 (ustalona na podstawie zapisów księgi wieczystej 

oraz okazanej w trakcie oględzin nieruchomości umowy nabycia) 

Standard wykończenia: 
Standard wykończenia lokalu niski. Materiały wykończeniowe zużyte i niemodne. Rozkład 
pomieszczeń nie odpowiadający obecnie panującej modzie. 
 

Zdjęcia lokalu 
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Stopień zużycia (SZ) obiektu budowlanego jest wyrazem utraty wartości wynikającej ze stanu 
fizycznego i pogarszającej się „sprawności” funkcjonalnej oraz czynników środowiskowych.  
Zużycie funkcjonalne.  
Po porównaniu zastosowanych rozwiązań projektowych do aktualnie preferowanych, a także po 
dokonaniu porównań w zakresie standardu wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne 
budynku. Zużycie funkcjonalne przyjęto 10 %.  
Zużycie środowiskowe.  
W okresie eksploatacji budynku nie dokonano i nie są planowane w najbliższym okresie czasu 
zmiany w otoczeniu nieruchomości powodujące zwiększenie uciążliwości w korzystaniu 
nieruchomości. Zużycie środowiskowe przyjęto na poziomie 0 %.  
Zużycie techniczne.  
Zużycie techniczne jest podstawą do określenia stanu technicznego budynku. Wynika ono z wieku 
obiektu budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, 
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sposobu użytkowania i warunków eksploatacyjnych, wad projektowych, prowadzonej gospodarki 
remontowej oraz rodzaju konstrukcji budynku. Zużycie techniczne przyjęto Sz – 15 %.  
Jeżeli ustalono oddzielnie wartości zużycia technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego do 
oceny zużycia obiektu przyjmuje się najwyższe spośród powyższych. 
Zużycie wycenianej nieruchomości wynosi zatem 15 %. 

 
 

6.4. Stan prawny nieruchomości 

Dla nieruchomości lokalowej prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 
Rejonowego w Brzegu księga wieczysta KW nr OP1B/00029991/4. 

W poszczególnych działach Księgi Wieczystej zapisano – według stanu z dnia 21.03.2018 r.: 

Dział I – 0 – oznaczenie nieruchomo ści: 
Brzeg, ul. Krzyszowica 5.  
Lokal mieszkalny nr 1, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju oraz 
pomieszczenia przynależnego – piwnicy o pow. użytkowej 24,14 m2  
Położenie na kondygnacji: 1 
Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego: 74,24m2 

Dział I – Sp – spis praw zwi ązanych z własno ścią:  
Udział związany z własnością lokalu: 3912/100000 części w prawie własności działki gruntu 
nr 247/1, objętej Kw nr OP1B/00006893/0 i współwłasności części wspólnych budynku, 
które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.   

Dział II – własno ść: 
Właściciel: Edward Szuba, syn Tomasza i Józefy oraz Danuta Szuba, córka Bronisława i 
Franciszki we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej  

Dział III – prawa, roszczenia i ograniczenia: 
Brak wpisów  

Dział IV – hipoteki: 
Hipoteka umowna w kwocie 142 127,80 PLN na rzecz Alior Banku S.A. Oddział w Opolu z 
siedzibą w Warszawie. 

W powyższej księdze nie stwierdzono wzmianek o złożonych wnioskach: 
 
UWAGA! Opisane w dziale I-O powyższej księgi wieczystej w wierszu „Pole powierzchni użytkowej 
lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych” w wysokości 74,24 m2 obejmuje bez 
wątpienia jedynie powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, co stwierdzono na podstawie 
przedstawionego w trakcie oględzin nieruchomości aktu notarialnego nabycia nieruchomości 
lokalowej z 2003r. oraz wizji w dniu oględzin. 
    
Odpis z księgi wieczystej stanowi załącznik do opracowania. 
   

6.5. PRZEZNACZENIE W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Brzeg, uchwalonym przez 
Radę Miejską w Brzegu Uchwałą Nr XVIII/142/03 z dnia 19.12.2003 r. ( Dz. Urzęd. Woj. Op. Nr 7 z 
dnia 06.02.2004 r., poz. 121 ), nieruchomość, będąca przedmiotem szacowania położona jest na 
obszarze oznaczonym symbolem A65 MN. 
Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem A 6 MN, ustalony jest w planie jako sposób 
użytkowania podstawowego (w obszarze wysokiej intensywności) - funkcja  mieszkaniowa z 
usługami oraz zielenią. 
 
Obiekt zlokalizowany jest w strefie „A”  ścisłej ochrony konserwatorskiej. 
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W obrębie strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej plan ustala następujące zasady ochrony 
środowiska kulturowego i kształtowania zabudowy:  

a) zachowanie elementów historycznego układu przestrzennego, a w szczególności 
rozplanowania dróg, ulic, placów i linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych i 
terenów zieleni o charakterze zabytkowym; wszelkie działania w strefie tej należy 
podporządkować wymogom konserwatorskim; 

b) konserwację zachowanych elementów zabytkowego układu przestrzennego, zabytkowych 
obiektów architektury oraz odtworzenie zdegradowanych elementów tego układu, z 
zachowaniem kształtu, gabarytów i wystroju zewnętrznego obiektów zabytkowych przy 
zastosowaniu tradycyjnie wykorzystywanych materiałów budowlanych (np. dachówki 
ceramicznej karpiówki, łupka kamiennego, blachy miedzianej ); utrzymanie a w 
zniszczonych fragmentach odtworzenie historycznych detali architektonicznych z 
zachowaniem kształtu, rozmiarów i rozmieszczenia otworów zgodnie z historycznym 
wizerunkiem budynku; w przypadku konieczności przebicia nowych otworów - 
zharmonizowanie ich z zabytkową elewacją budynku; utrzymanie lub odtworzenie 
oryginalnej stolarki okien i drzwi; utrzymanie istniejącej historycznej nawierzchni ulic i 
placów (bruków, płyt i krawężników kamiennych) i uzupełnienie wymagającej naprawy 
istniejącej historycznie nawierzchni według historycznych wzorów; 

c) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej poszczególnych 
kwartałów z: uwzględnieniem charakteru miejsca, gabarytów, kształtu bryły, proporcji i 
podziałów architektonicznych zabytkowych budowli w sąsiedztwie oraz nawiązywaniem 
form projektowanych obiektów do lokalnych tradycji architektonicznych; (dotyczy to głównie 
kwartału położonego w obrębie ulic: Chopina – Staromiejska – Kościelna – Jagiełły ); 

d) usuwanie z obszaru śródmieścia elementów zniekształcających historyczne założenia 
urbanistyczne; (dotyczy to m.in.: wymagających rekompozycji zespołów zabudowy 
wielorodzinnej przy ul. Polskiej, ciągu zabudowy przy ul. Zamkowej, Dzierżonia, Mikołaja 
Reja, Wojska Polskiego, Jagiełły oraz Rynku);  

e) zakaz budowy obiektów tymczasowych;  

f) zachowanie historycznie utrwalonych funkcji obiektów i dostosowanie wprowadzanych 
współcześnie funkcji do historycznie ukształtowanego układu funkcjonalnego oraz 
eliminację funkcji uciążliwych i wpływających w sposób degradujący na obiekty zabytkowe; 

g) uzyskiwanie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Państwową Służbą 
Ochrony Zabytków Oddział w Opolu w odniesieniu do: wszelkich zmian podziałów 
nieruchomości, zmian funkcji, budowy, przebudowy, rozbudowy i remontów wszystkich 
obiektów zlokalizowanych w strefie oraz konieczność uzgadniania wszelkich zamierzeń 
inwestycyjnych na terenie strefy; 

h) zakaz wprowadzenia na chronionych obszarach zieleni jakichkolwiek inwestycji oraz 
wszelkich prac porządkowych i renowacyjnych bez uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody;  

i) dopuszczenie lokalizacji reklam (tablic informacyjnych) na obiektach, po uprzednim 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  w Opolu; 

j) dopuszczenie możliwości lokalizacji garaży jako funkcji towarzyszącej jedynie jako 
wbudowanych w podziemia, bądź przyziemia budynków o funkcji podstawowej ustalonej w 
planie; 

k) zakaz intensyfikacji zabudowy istniejącej poprzez wprowadzanie nowej zabudowy 
garażowej i gospodarczej, rozumianej jako urządzenia towarzyszące dla podstawowej 
funkcji terenu. 

 
Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 185/2012 
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7. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY 

7.1. WSTĘP 

Wartość rynkową (WR) określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem 
obrotu. Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny 
można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej 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. 

Wartość rynkow ą przedmiotowej nieruchomo ści okre ślono przy przyj ęciu aktualnego 
sposobu u żytkowania. 

Wyboru sposobu wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy uwzględniając przepisy prawa, cel 
wyceny, stan i przeznaczenie nieruchomości oraz stan rynku. 
 
 

7.2. ZASTOSOWANE METODY, PODEJŚCIA I TECHNIKI SZACOWANIA 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego /Dz. U. Nr 207 poz. 2109 z 2004r.  
z późniejszymi zmianami/ przy wycenie nieruchomości w celu określenia wartości rynkowej 
korzysta się z podejścia porównawczego i dochodowego, a gdy istniejące uwarunkowania nie 
pozwalają na zastosowanie podejścia dochodowego i porównawczego, stosuje się podejście 
mieszane. 
Wartość przedmiotowej nieruchomo ści oszacowano w nast ępujący sposób: 

• warto ść nieruchomo ści lokalowej według stanu na dzie ń wyceny oszacowano w 
podej ściu porównawczym, metod ą korygowania ceny średniej; 
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Podejście porównawcze stosuje się do określenia wartości rynkowej nieruchomości wówczas, gdy 
nieruchomości podobne do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny były w obrocie na 
określonym rynku w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających wycenę, a także gdy ich ceny 
i cechy wpływające na te ceny oraz warunki dokonania transakcji są znane. 
W procesie porównania należy uwzględnić szereg czynników wpływających na wartość, 
a w szczególności: 
 zmiany poziomu cen na skutek upływu czasu, 
 cechy rynkowe wycenianej nieruchomości takie jak: funkcja w planie, lokalizacja, stopień 

uzbrojenia, parametry fizyczne,  
 ekonomiczne – po przez właściwy dobór nieruchomości podobnych. 
W podejściu porównawczym stosuje się metody: 
 metodę porównywania parami, 
 metodę korygowania ceny średniej, 
 metodę analizy statystycznej rynku (wyłącznie do określenia wartości nieruchomości 

reprezentatywnych, o których mowa w art. 161 ustawy o gospodarce nieruchomościami). 
 

Metoda korygowania ceny średniej  polega na porównaniu nieruchomości wycenianej, o znanych 
cechach, ze zbiorem co najmniej kilkunastu nieruchomości podobnych, o znanych cenach 
transakcyjnych i cechach. Wartość określa się poprzez korektę średniej ceny z przyjętego zbioru 
na podstawie oceny cech nieruchomości pomiędzy nieruchomością wycenianą i nieruchomościami 
podobnymi. 
Przez nieruchomość podobną należy rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna z 
nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, 
przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość. 
Procedura wyceny w metodzie korygowania ceny średniej  jest następująca: 
� Oględziny nieruchomości, 

� Określenie rynku lokalnego (rodzaj, obszar, okres badania cen, informacje o popycie i podaży, 
itp.), 

� Określenie jednostki porównawczej (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy lokalu), 

� Utworzenie zbioru cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, 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 (gradacja stanów cechy 
rynkowej), 

� Wybór do porównań ze zbioru transakcji co najmniej kilkunastu nieruchomości najbardziej 
podobnych pod względem cech rynkowych do nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, z 
opisem i charakterystyką zbioru, 

� Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w odniesieniu do 
przyjętej skali cech rynkowych, 

� Obliczenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru transakcji stanowiących podstawę wyceny, 

� Korekta ceny średniej (Cśr) współczynnikami korygującymi uwzględniającymi różnice w 
poszczególnych cechach nieruchomości przyjętych do porównań, 

� Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 
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WR – jednostkowa wartość rynkowa wycenianej nieruchomości; 
n - liczba współczynników korygujących; 
u i - wielkość i-tego współczynnika korygującego. 

� Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu z wartości jednostkowej i 
liczby jednostek porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy lokalu). 

Przy zastosowaniu opisywanej metody można stosować dodatkowy współczynnik korekcyjny „K" z 
przedziału [0,90; 1,10]. Współczynnik ten może być uwzględniony wyłącznie w szczególnych, 
uzasadnionych przypadkach, na przykład, gdy nieruchomość posiada wady lub zalety 
wykraczające poza cechy rynkowe lub występuje wyraźna zmiana relacji pomiędzy popytem i 
podażą. Uwzględnienie współczynnika korekcyjnego K winno być w każdym przypadku 
uzasadnione przez rzeczoznawcę majątkowego przez sformułowanie odpowiedniej klauzuli. 
 

8. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMO ŚCI 
Miasto Brzeg położone jest w południowo – zachodniej części Polski, we wschodniej części 
Dolnego Śląska, wg podziału administracyjnego Polski, Brzeg wchodzi w skład  województwa 
opolskiego. Pod względem regionalizacji geograficzno – fizycznej, miasto leży w środkowej części 
Niziny Śląskiej. Zdecydowanie większa jego część znajduje się na Równinie Wrocławskiej, jedynie 
niewielka, północno-wschodnia część Brzegu znajduje się w obrębie Pradoliny Wrocławskiej 
(doliny Odry). Współrzędne geograficzne miasta to: 50°52' szeroko ści geograficznej północnej oraz 
17°29' długo ści geograficznej wschodniej. 
 Brzeg posiada korzystne położenie w układzie transportowym i komunikacyjnym kraju: 
bliskość autostrady A4 (węzeł Przylesie), skrzyżowanie drogi międzyregionalnej (nr 94) ze 
wschodu na zachód z drogą krajową (nr 39) z północy na południe, przebiegająca ze wschodu na 
zachód przez Brzeg międzynarodowa magistrala kolejowa znaczenia pierwszorzędnego, istnienie 
linii kolejowej nr 288 Brzeg - Nysa oraz zlikwidowanej linii nr 304 Brzeg – Wiązów – Łagiewniki (z 
istniejącą infrastrukturą techniczną oraz bliskość Odry – drogi wodnej o dużym potencjale 
rozwojowym na skalę międzynarodową. Istotne znaczenie mają również lotniska nie leżące 
wprawdzie na terenie gminy, jednakże mające wpływ na jej dostępność komunikacyjną. Należy tu 
wymienić międzynarodowe lotnisko we Wrocławiu oraz lotnisko w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem. 
Istotne znaczenie ma także bliskość i dogodne położenie względem dużych ośrodków miejskich – 
Wrocławia i Opola. 

 

8.1.ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH 
 
W celu oszacowania wartości rynkowej przedmiotowego lokalu dokonano charakterystyki i 
analizy rynku nieruchomości podobnych do wycenianej. Biorąc pod uwagę przedmiot 
oszacowania analizą objęto wszystkie transakcje sprzedaży nieruchomości lokalowych 
stanowiących lokale mieszkalne zlokalizowanych na terenie Brzegu. Analizą rynku objęto okres od 
marca 2017 roku. 
W wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy i charakterystyki rynku stwierdzono: 
1. Na terenie badanego rynku istnieje zorganizowany obrót nieruchomościami lokalowymi 
stanowiącymi samodzielne lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.  
2. W badanym okresie miało miejsce kilkadziesiąt transakcji, z czego większość dotyczyła 
transakcji wolnorynkowych. Na terenie podlegającym badaniu od marca 2017 roku zarejestrowano 
transakcje sprzedaży lokali mieszkalnych w obrocie wtórnym, pomiędzy osobami fizycznymi. 
Zarejestrowano również sporą ilość transakcji nieruchomościami lokalowymi sprzedawanymi przez 
deweloperów. 
3. Większość transakcji wolnorynkowych dotyczyła nieruchomości lokalowych  o powierzchniach 
od ok. 30 do ok. 50 m2. 
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4. Wyceniany lokal mieszkalny znajduje się w budynku przedwojennym, po remoncie i o 
prawidłowej gospodarce remontowej. Lokal o niskim standardzie wykończenia.  
5. Wzięto pod uwagę lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej od 54,10 m2 do 114,10 m2. 
6. Najwyższe ceny (ok. 3 000 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu) uzyskują 
lokale w budynkach, będących w dobrym stanie technicznym, o standardowym wykończeniu. 
7. W związku z powyższym dla potrzeb wyceny dokonano selekcji danych. Z uwagi 
na charakter przedmiotowej nieruchomości analizie poddano tylko transakcje sprzedaży lokali 
mieszkalnych położonych w budynkach od średniego do dobrego stanu technicznego, posiadające 
standard wykończenia od niskiego do średniego, wszystkie transakcje posiadają charakter 
wolnorynkowy. 
 
TREND CZASOWY 
W badanym okresie w segmencie nieruchomości lokalowych zaobserwowano stabilizację cen 
transakcyjnych, co potwierdza wywiad przeprowadzony w biurach obrotu nieruchomościami. Biorąc 
pod uwagę okres badania cen transakcyjnych w niniejszej wycenie zrezygnowano z korekty cen 
transakcyjnych. 
 
Transakcje przyjęte do analizy zaprezentowano w poniższej tabeli. 
 
Charakterystyka transakcji kupna-sprzeda ży nieruchomo ści lokalowych poło żonych na 

analizowanym rynku w okresie od marca 2017r. 
 

Lp Data trans. Rep. Adres Cena trans. Pow. lokalu Cena jedn 
Położenie na 
piętrze 

1 18.08.2017 852/217 Kowalska 1 145 000 54,10 2680,22 parter 

2 20.07.2017 3635/2017 Krótka 1 125 000 54,49 2294,00 II piętro 

3 12.06.2017 1334/2017 Chocimska 12 111 700 57,80 1932,53 II piętro 

4 31.07.2017 3866/2017 Plac Drzewny 5 100 000 58,90 1697,79 parter 

5 07.09.2017 923/2017 Ks. Jerzego II Piasta 2A 200 000 75,40 2652,52 III piętro 

6 12.09.2017 4633/2017 Krótka 2 214 000 81,30 2632,23 II piętro 

7 08.09.2017 2101/2017 Makuszyńskiego 18 220 000 72,75 3024,05 II piętro 

8 25.09.2017 4833/2017 Piłsudskiego 11 193 970 114,10 1700,00 I piętro 

9 01.06.2017 1279/2017 Piłsudskiego 20 195 000 87,60 2226,03 parter 

10 05.06.2017 3019/2017 Ks. Jerzego II Piasta 11 255 000 103,21 2470,69 I piętro 

11 12.06.2017 1334/2017 Chocimska 12 111 700 57,80 1932,53 II piętro 

12 09.06.2017 2052/2017 Piłsudskiego 1 137 500 84,32 1630,69 parter 

13 09.06.2017 1310/2017 Grunwaldzka 6A 150 000 73,96 2028,12 I piętro 

14 12.05.2017 1578/2017 Szkolna 2C 150 000 58,46 2565,86 X piętro 

15 06.04.2017 1788/2017 Makarskiego 8 150 000 55,89 2683,84 III piętro 

16 31.03.3017 793/2017 Reja 21 153 000 55,00 2781,82 III piętro 
 
 
W wyniku analizy transakcji przyjętych jako baza porównawcza, stwierdzono: 
• stwierdzono odwrotną zależność pomiędzy wielkością lokalu, a ceną jednostkową - 
lokale mniejsze osiągają wyższe ceny jednostkowe (wyraźna ujemna korelacja pomiędzy 
wielkością powierzchni, a ceną 1 m²), 
• jednostkowe ceny transakcyjne mieszkań oscylują pomiędzy 1 630,69, a 3 024,05 zł/m², cena 
średnia 2 308,31 zł/m². 
• stwierdzono, że na cenę ma wpływ w dużej mierze lokalizacja oraz stan techniczny budynku i 

standard wykończenia lokalu. 
• na podstawie przeprowadzonej analizy w/w danych transakcyjnych stwierdzono,  

iż wyceniany lokal stanowi typową nieruchomość w tym segmencie rynku. 
 

Opis nieruchomo ści o cenie najwy ższej i najni ższej: 
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Dane nieruchomo ści 
porównawczych 

Nieruchomo ść o cenie 
najwy ższej 

Nieruchomo ść o cenie 
najni ższej 

Województwo opolskie Opolskie 

Powiat brzeski Brzeski 

Gmina Brzeg M. Brzeg M. 

Miasto Brzeg Brzeg 

Adres Makuszyńskiego 18 Piłsudskiego 1 

Ocena lokalizacja Korzystna Korzystna 

Pow. użytkowa (m. kw.) 72,75 84,32 

Stan techniczny budynku Dobry Średni 

Standard wykończenia Standardowy Niski 

Dostępne uzbrojenie W,k,e.e.,g,t W,k,e.e.,g,t 

Cena 1m2 p.u. 3 024,05 1 630,69 

Cena transakcyjna [zł] 220 000 137 500 

Data transakcji 08.09.2017 09.06.2017 

 
 

8.2.WYBÓR CECH RYNKOWYCH 
Zdefiniowany powyżej rynek nieruchomości lokalowych stanowi przesłankę do przeprowadzenia 
jego analizy pod kątem wyboru cech nieruchomości (atrybutów), które w sposób zasadniczy 
wpływają na ich ceny, a w następstwie na wartość rynkową.  
Cechy rynkowe nieruchomości są to w szczególności ich właściwości lokalizacyjne, fizyczne, 
techniczne i użytkowe, co do których z osobna można określić ich wpływ na wartość rynkową 
nieruchomości. Mają one z reguły lokalny charakter i w różnym stopniu mogą wpływać na wartość 
nieruchomości, co wyraża się za pomocą przypisywania im wag określonych na podstawie analizy 
rynku lokalnego. 
Wagi cech rynkowych ustala się w zależności od stanu rynku: na podstawie analizy bazy danych o 
cenach i cechach nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie 
badania cen, przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych, na podstawie 
badań – obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości lub w inny wiarygodny 
sposób. 
 
Cechy rynkowe i wagi dla przedmiotowego rynku okre ślono na podstawie obserwacji 
zachowa ń nabywców, potwierdzonych informacjami uzyskanymi w  lokalnych biurach 
obrotu nieruchomo ściami. 
 
Dla segmentu rynku lokali mieszkalnych okre ślono nast ępujące cechy rynkowe:  
� Lokalizacja, sąsiedztwo i otoczenie (30%); 
� Powierzchnia użytkowa lokalu (10%) 
� Stan techniczny budynku (20%); 
� Standard wykończenia lokalu (20%); 
� Położenie na piętrze (20%). 

9. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTU WYCENY. 
Założenia przyjęte do analizy: 
• jednostką odniesienia jest 1 m2 powierzchni lokalu, 
• powierzchnia lokalu wynosi 74,24 m2, 
• cena średnia zbioru transakcji wynosi 2 308,31 zł./m2 
• analizą objęto segment rynku nieruchomości lokalowych z obszaru określonego w punkcie 8.1. 

analizy, 
• dla powyżej wskazanego rynku określono następujące wartości: 
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C max. 3 024,05
C min. 1 630,69
C śr. 2 308,31

Przedział cenowy [zł/m 2]

 
• wartości brzegowe:  

Cmin/C śr 0,71

Cmax/Cśr 1,31  
 
• na podstawie analizy transakcji zawartych na rynku nieruchomości oraz informacji uzyskanych 

w biurach obrotu nieruchomościami do porównania wybrano następujące cechy rynkowe oraz 
przyporządkowano im wagi: 

Lp.
Wagi cech 

różnicuj ących [%]

1 30%
2 10%
3 20%
4 20%
6 20%

100%

Standard wykończenia
Położenie na piętrze

RAZEM

Cecha 

Lokalizacja, sąsiedztwo i otoczenie
Powierzchnia lokalu
Stan techniczny budynku

 
 
 
Gradacja cech: 
 
Cecha Gradacja Współczynnik koryguj ący 

Lokalizacja, sąsiedztwo i otoczenie 1) korzystne 
2) przeciętne 
3) niekorzystne 

0,393 
0,303 
0,213 

Stan techniczny budynku i lokalu 2) dobry 
3) średni 

0,262 
0,142 

Standard wykończenia lokalu 1) średni 
2) niski 

0,262 
0,142 

Powierzchnia użytkowa lokalu 1) korzystna 
2) niekorzystna 

0,131 
0,071 

Położenie na piętrze 1) korzystne 
2) gorsze 

0,262 
0,071 

 
Charakterystyka atrybutów 
 

Sąsiedztwo i otoczenie 

korzystne 

nieruchomość atrakcyjnie położona w stosunku do centrum miasta, dobry 
dojazd do niego; czynnikiem atrakcyjności jest też modna dzielnica, bardzo 
dobry dostęp do obiektów administracyjno – usługowych, handlowych, 
oświatowych itp. 

przeciętne 
nieruchomość w skali atrakcyjności lokalizacji gorzej oceniana od 
atrakcyjnej np. z powodu większej odległości od centrum miasta lub od 
ośrodków administracyjnych i handlowych, itp. 

gorsze 

nieruchomość w skali atrakcyjności lokalizacji gorzej oceniana od 
atrakcyjnej i przeciętnej np. z powodu większej odległości od centrum 
miasta lub od ośrodków administracyjnych i handlowych, gorszego dojazdu 
itp. 

Powierzchnia u żytkowa lokalu 
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korzystna 

istnieje zależność na rynku, że cena jednostkowa nieruchomości maleje 
wraz ze wzrostem powierzchni użytkowej lokalu. W odniesieniu do zbioru 
transakcji przyjętych do porównań i nieruchomości wycenianej za 
korzystną przyjęto powierzchnię lokalu do 80 m2 

niekorzystna lokale o powierzchni powyżej 80 m2 osiągają niższe ceny jednostkowe 
Stan techniczny 

dobry 
budynki powojenne, po częściowym remoncie, o prawidłowej gospodarce 
remontowej i niewielkich widocznych objawach zużycia, wykonane w 
technologii tradycyjnej dla lat wcześniejszych, 

średni budynki przedwojenne o średniej gospodarce remontowej, wymagają 
przeprowadzenia remontu, np. elewacji, czy klatki schodowej 

Standard wyko ńczenia 

standardowy materiały wykończeniowe bardzo dobre, nowoczesne, modne, staranne i 
fachowe wykonanie 

średni wykorzystano częściowo niemodne rozwiązania materiałowe, elementy 
wykończenia w dobrym i dość dobrym stanie technicznym 

niski wykorzystano niemodne rozwiązania materiałowe, elementy wykończenia 
w złym stanie technicznym 

Poło żenie na pi ętrze 

korzystne 
wpływ na wartość nieruchomości ma położenie lokalu w budynku. Z 
obserwacji preferencji nabywców, można uznać położenie na pierwszym i 
II piętrze za najlepsze,  

niekorzystne pozostałe kondygnacje, 
 
• na podstawie wartości brzegowych oraz wag cech rynkowych, ustalono dla każdej 

z przyjętych cech zakres współczynników korygujących,  
• dla poszczególnych wartości cech nieruchomości wycenianej określono wartości 

współczynników korygujących, 
• iloczyn sumy wartości współczynników korygujących oraz ceny średniej stanowi wartość 

rynkową 1 m2 powierzchni gruntu, 
• tabelę wyliczeniową oraz wynik wyceny przedstawiono poniżej. 
 

ANALIZA WYCENIANEJ NIERUCHOMO ŚCI LOKALOWEJ W KONTEK ŚCIE CECH RÓŻNICUJĄCYCH 

Cechy ró żnicuj ące Opis Ocena 

Sąsiedztwo i 
otoczenie 

Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach centrum miasta. W 
najbliższym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
przedwojenna zwarta, osiedlowa powojenna, sklepy spożywcze, 
zespoły garaży, rzeka Odra, obiekty byłego Zakładu Energetycznego, 
szkoła podstawowa, Technikum Budowlane, przychodnia ZOZ, 
przedszkole, market POLO. Pomimo niezaprzeczalnych atutów 
sąsiedztwa, obszar lokalizacji wycenianej nieruchomości nie jest 
postrzegany pozytywnie przez inwestorów. Prawdopodobnie jest to 
zaszłość poprzednich lat, kiedy teren lokalizacji kojarzył się z 
brzydkimi, brudnymi, zniszczonymi  elewacjami starych domów, w tym 
wyjątkowo źle postrzeganych, sąsiadujących tzw. „Szarych koszar”. 
Nie zmieniły tego nowsze inwestycje z lat 70-80-tych XX w. w postaci 
domów wielorodzinnych o charakterze osiedlowym. Być może 
przyczyną tego jest także sąsiedztwo rzeki Odry, która do niedawna 
silnie zanieczyszczona wydzielała zwłaszcza w okresie letnim przykre 
zapachy.   

Niekorzystne 

Powierzchnia 
użytkowa lokalu 74,24 m2 Korzystna 

Stan techniczny 
budynku 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, 
zrealizowany w technologii tradycyjnej. Niedawno wykonano remont 
elewacji, dachu i klatki schodowej. Prawidłowa gospodarka remontowa 

Dobry 

Standard 
wykończenia Elementy wykończenia niemodne, zużyte Niski 

Położenie na piętrze Parter Niekorzystne 
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Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości lokalowej: 
Ceny: 
Cena średnia = 2 308,31 zł/m2 
Cena minimalna = 1 630,69 zł/m2 
Cena maksymalna = 3 024,05 zł/m2 
Liczba próbek = 16 
Wartości brzegowe:  

Cmin / Cśr =   0,71 
Cmax / Cśr =   1,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. Cechy rynkowe Waga cechy 
[%] 

Zakres współczynników 
korygujących 

Wartość cechy 
(Nier. wyceniana) 

Warto
ści 

wsp. 

1 Lokalizacja 30 0,213 – 0,393 Niekorzystne 0,213 

2 Powierzchnia użytkowa 
lokalu 

10 0,071 – 0,131 Korzystna 0,131 

3 Stan techniczny budynku 20 0,142 – 0,262 Dobry 0,262 

4 Standard wykończenia 
wnętrza lokalu 

20 0,142 – 0,262 Niski 0,142 

5 Położenie na piętrze 20 0,142 – 0,262 Niekorzystne 0,142 

 Razem 100 0,710 – 1,310  0,890 

 
K - współczynnik korekcyjny (0.90 - 1.10) : 1.  
 
Wartość rynkowa 1 m2 wynosi:  2 054,40 zł. 
 

OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ 
Wyszczególnienie Wartości (zł) 

Wartość 1 m2  2 054,40 
Wartość rynkowa działki (74,24 m2) 152 518,66  

Wartość po zaokr ągleniu 153 000 

 

Wartość rynkową nieruchomości lokalowej wg stanu na dzień wyceny określono po zaokrągleniu 
na poziomie 153 000 zł.  

Przyjęto w zaokr ągleniu: 153 000 zł 

Słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 

 

10. WYNIK KOŃCOWY – WNIOSKI I UZASADNIENIA 
 

Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej wg stanu na dzień wyceny wynosi.  

153 000 zł 

Słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 
 
 

Biorąc pod uwagę aktualny poziom cen na rynku nieruchomości, wielkość powierzchni lokalu oraz 
jego stan techniczny, standard wykończenia, jak również lokalizację oszacowaną wartość można 
uznać za adekwatną w stosunku do sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości.  
 Określona wartość nieruchomości znajduje się w średnim przedziale, jaki zanotowano 

w obrocie tego typu nieruchomościami na lokalnym rynku, 
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 Określona wartość jest możliwa do uzyskania pod warunkiem: 
� upłynięcia czasu niezbędnego do wyeksponowania i do wynegocjowania warunków umowy, 

biorąc pod uwagę charakter nieruchomości i stan rynku, 
� kupujący będzie posiadał stanowczy zamiar zawarcia umowy, nie będzie działał w sytuacji 

przymusowej, 
� strony będą od siebie niezależne, działając w sposób racjonalny nie kierując się 

szczególnymi motywami, świadome współistniejących okoliczności mających wpływ na 
wartość nieruchomości, 

 Określona wartość jest wartością rynkową dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU) przy 
założeniach i obwarowaniach przyjętych dla niniejszej wyceny. 

 

11. KLAUZULE I ZASTRZE ŻENIA 

 Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane dla innych celów jak określone w pkt. 
3, 

 Operat wykonano w dwóch jednobrzmiących opracowaniach (oryginał i kopia), 
 Operat sporządzono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz 

Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych, 
 Wyceniający nie bierze odpowiedzialności za wiarygodność załączonych przez 

Zleceniodawcę dokumentów, 
 Oświadczam, że spełniam warunki niezależności przy sporządzaniu przedmiotowej wyceny 

- z właścicielami wycenianej nieruchomości lub jej części oraz osobami posiadającymi prawa 
do wycenianej. nieruchomości, a także osobami z nimi powiązanymi nie łączą mnie żadne 
powiązania lub zależności, które mogłyby ograniczać niezależność sporządzonej wyceny. 

 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszego operatu nie może być powielany, 
publikowany, przekazywany za pomocą środków elektronicznych, mechanicznych lub innych, 
nie może być fotografowany, nagrywany w całości lub w części bez uprzedniej zgody autora, 

 Oszacowana wartość rynkowa jest wolna od wszelkich podatków i opłat, a w szczególności 
od podatku VAT, 

 Wyciąg z operatu szacunkowego zostanie w ciągu trzech miesięcy przekazany do 
właściwej jednostki ewidencji gruntów i budynków. 

 

12. ZAŁĄCZNIKI 

 Odpis z księgi wieczystej; 
 Polisa ubezpieczeniowa 
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Polisa ubezpieczeniowa 
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