
 

Wrocław,   12 września 2019 roku 
 

 

 

 

OPERAT SZACUNKOWY 
 
 

 prawo własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej  

 
 

 

 

Oznaczenie geodezyjne:  

gmina: Siepraw 

obręb:  Czechówka 

działki nr 537/1, 538/1; 

Powierzchnia działek: 0,4200 ha 

 
 

Wartość rynkowa nieruchomości: 64 700 zł brutto 

słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych brutto 

 
 
 
 

Operat sporządził :                    Wojciech Rogowski                                  

 
                                    
 

 



Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działek gruntu 
nr 537/1, 538/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw 

 2 

SPIS TREŚCI: 

 

 

1. PRZEDMIOT WYCENY ....................................................................................... 4 

2. ZAKRES WYCENY ............................................................................................. 4 

3. CEL WYCENY ..................................................................................................... 4 

4. PODSTAWY FORMALNE WYCENY .................................................................. 4 

5. PODSTAWY PRAWNE WYCENY....................................................................... 5 

6. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH .......................................................... 5 

7. DATY ISTOTNE DLA OPERATU ........................................................................ 6 

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI .................................................................. 6 

9. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI ............................................................... 9 

10. METODOLOGIA WYCENY ............................................................................... 12 

11. CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ....................... 14 

12. OPIS NIERUCHOMOŚCI .................................................................................. 23 

13. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ............................................... 26 

14. OKREŚLENIE RYNKOWEJ STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ............... 30 

15. USTALENIA KOŃCOWE ................................................................................... 32 

16. KLAUZULE, ZASTRZEŻENIA  I OGRANICZENIA ............................................ 33 

17. ZAŁĄCZNIKI ...................................................................................................... 34 

 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działek gruntu 
nr 537/1, 538/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw 

 3 

Wyciąg z operatu szacunkowego 
 
Określenie 
nieruchomości: 

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej w granicach działek nr 538/1, 537/1 obręb Czechówka, 
gmina Siepraw, powiat myślenicki, województwo małopolskie o powierzchni 
łącznej 0,4200 ha. Stan prawny nieruchomości uregulowany został w 
księdze wieczystej nr KR1Y/00072312/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

  

Opis nieruchomości: Wyceniane nieruchomości położone są w miejscowości Czechówka w 
gminie Siepraw, powiat myślenicki.  
Działki nr 538/1 oraz 537/1 obręb Czechówka stanowią jeden kompleks o 
powierzchni łącznej 4 200 m2. Działka nr 538/1 posiada dostęp do drogi 
publicznej (ul. Szkolna), ma kształt nieregularny -  front działki szeroki (około 
30 m), tył wąski (około 15 m). W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego frontowa część działki oznaczona jest jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej, natomiast tył działki oznaczony jest jako tereny zieleni 
nieurządzonej.  
Działka nr 537/1 sąsiaduje z działką 538/1. Kształt działki regularny, zbliżony 
do prostokąta. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi 
publicznej. W planie miejscowym oznaczona jest jako tereny zieleni 
nieurządzonej. Wyceniane działki mają możliwość podłączenia do 
następujących elementów infrastruktury technicznej: energia elektryczna, 
sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć gazowa. Teren nieruchomość z 
dużym spadkiem. Działka porośnięta licznymi samosiewami drzew i 
krzewów, a także drzewami owocowymi bez wartości użytkowej. 
 

  

Osoby, którym 
przysługują prawa do 
nieruchomości 

Własność: 
- Spółka 2 Grupa M-T-B Sp. z o. o. III Sp. k. z/s w Lednicy Górnej, REGON 
12302609100000, udział 1/1; 

  

Cel wyceny: Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży w trybie 
postępowania upadłościowego. 

  

Wartość nieruchomości: Wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej:  
67 400 zł brutto 

Słownie:  sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych netto 

  

Rodzaj wartości: Wartość rynkowa  

  

Data określenia 
wartości: 

12 września 2019 

  

Data sporządzenia 
operatu: 

12 września 2019 roku 

  

Pieczęć i podpis 
rzeczoznawcy: 
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1. PRZEDMIOT WYCENY 

Przedmiotem wyceny objęto prawo własności nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej w granicach działek nr 538/1 oraz 537/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw, 

powiat myślenicki, województwo małopolskie o powierzchni łącznej 0,4200 ha. Stan prawny 

nieruchomości uregulowany został w księdze wieczystej nr KR1Y/00072312/6 prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 
 

Właściciel ww. nieruchomości: 

- Spółka 2 Grupa M-T-B Sp. z o. o. III Sp. k. z siedzibą w Lednicy Górnej, REGON 

12302609100000, udział 1/1; 

 

2. ZAKRES WYCENY 

Wycenie podlega prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej w 

granicach działek nr 538/1 oraz 537/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw, powiat myślenicki 

według stanu i poziomu cen z dnia sporządzenia wyceny. 

 

3. CEL WYCENY 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej w granicach działek nr 538/1 oraz 537/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw 

dla potrzeb sprzedaży w trybie postępowania upadłościowego. 

Dodatkowo dokonano określenia potencjalnego czynszu najmu przedmiotowej 

nieruchomości. 

4. PODSTAWY FORMALNE WYCENY 

Zlecenie Syndyka Masy Upadłości dotyczące określenia wartości rynkowej  

nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek nr 538/1 oraz 537/1 obręb 

Czechówka dla potrzeb sprzedaży w trybie postepowania upadłościowego. 
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5. PODSTAWY PRAWNE WYCENY 

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz. U. 2018 poz. 2204 z dnia 26 listopada 2018 roku). 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 

1025 dnia z 10 maja 2018 roku). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr. 80, poz. 717) z późniejszymi zmianami. 

4. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498) 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie zasad 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr: 207, poz. 

2109 z 2004 r.). 

6. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. 

2018 poz. 1360 dnia z 14 czerwca 2018 roku). 

7. Uchwała nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013 roku w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy 

Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i 

Łyczanka. 

8. Uchwała nr XXX/285/17 Rady Gminy Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru Gminy Siepraw. 

 

6. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 

1. Wypis z rejestru gruntów wydany przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach. 

2. Księga wieczysta o numerze KR1Y/00072312/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w 

Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

3. Mapa ewidencyjna gruntów. 

4. Mapa zasadnicza terenu 

5. Informacje o cenach transakcyjnych za zbycie prawa własności nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych ustalone na podstawie aktów notarialnych 

w Starostwie Powiatowym w Myślenicach oraz własnej bazy danych. 

6. Oględziny nieruchomości przeprowadzone w dniu 22 lipca 2019 roku. 

7. Nota Interpretacyjna nr 1 (NI 1)  - Zastosowanie podejścia porównawczego w 

wycenie nieruchomości. 
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7. DATY ISTOTNE DLA OPERATU 

Data sporządzenia wyceny:     12 września 2019 roku 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 12 września 2019 roku 

Data, na którą określono i uwzględniono  

stan przedmiotu wyceny:     22 lipca 2019 roku 

Data dokonania oględzin nieruchomości:   22 lipca 2019 roku 

 

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 

 

Stan prawny nieruchomości określono w oparciu o księgę wieczystą nr 

KR1Y/00072312/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych oraz w oparciu o wypisy z rejestru gruntów, wydane przez Starostwo 

Powiatowe w Myślenicach. 

 

Stan prawny według księgi wieczystej nr KR1Y/00072312/6 

Dział I : Oznaczenie nieruchomości 

Numer działki: 538/1 

Położenie: województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Siepraw, miejscowość 

Czechówka 

Przyłączenie (nr KW z której odłączono działkę, obszar): /00035350/, 0,3000 ha 

 

Numer działki: 537/1 

Położenie: województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Siepraw, miejscowość 

Czechówka 

Sposób korzystania: LIII 

Przyłączenie  (nr KW z której odłączono działkę, obszar): KR1Y/00073782/8, 0,1200 ha 

 

Obszar całej nieruchomości: 0,4200 ha (0,41881 ha) 

 

Komentarz do migracji:  

Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają 

treść nie objętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z 

dotychczasowej księgi wieczystej: wpisano na wniosek z 20-12-2004 r. g. 10.45 DZKW 

5659/04 dnia 21-01-2005 r. 

                                                 
1 W księdze wieczystej wpisano błędną sumę powierzchni tj. 0,4188 ha zamiast 0,4200 ha) 
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Ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale w dotychczasowej 

księdze wieczystej: 1 

Dział I : Spis praw związanych z własnością 

Brak wpisów 

Dział II : własność 

Właściciel: 

- Spółka 2 Grupa M-T-B Sp. z o. o. III Sp. k. z siedzibą w Lednicy Górnej, REGON 

12302609100000, udział 1/1; 

 

Komentarz do migracji:  

Wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają 

treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej lub projekty wpisów przeniesione z 

dotychczasowej księgi wieczystej: Pełna sygn. wniosku DZKW 710-11/07 

Dział III: prawa, roszczenia i ograniczenia 

Numer wpisu: 1 

Rodzaj wpisu: ostrzeżenie 

Treść wpisu: ostrzeżenie o zakazie zbywania i obciążania nieruchomości 

Przedmiot wykonywania: dz. nr 538/1, 537/1  

 

Numer wpisu: 2 

Rodzaj wpisu: ostrzeżenie 

Treść wpisu: Zakaz zbywania i obciążania prawa własności nieruchomości przysługującego 

spółce 2 Grupa M-T-B Sp. z o. o. III Sp. k. w Lednicy Górnej innymi prawami niż najem lub 

dzierżawa zawartymi na czas nieoznaczony z maksymalnie trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia  

Dział IV: hipoteki 

Numer hipoteki: 1 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 87 010,00 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy dziesięć zł 00/100) 

Wierzytelność i stosunek prawny: Zabezpieczenie wierzytelności wynikających z tytułów 

egzekucyjnych: wyrok zaoczny z dnia 7 lipca 2014 r. wydany przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GC 1273/14/S 

oraz wyrok z dnia 16 stycznia 2015 r.; wyrok z dnia 2 grudnia 2014 r. wydany przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt. V GC 
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1040/14/S; Wyrok z dnia 18 września 2015 r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Śródmieścia w Krakowie, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GC 2057/14/S., wyrok 

zaoczny z dnia 7 lipca 2014 r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w 

Krakowie, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GC 1273/14/S oraz wyrok z dnia 16 Stycznia 

2015 r.; wyrok z dnia 2 grudnia 2014 r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GC 1040/14/S; Wyrok z dnia 

18 września 2015 r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, 

Wydział V Gospodarczy, sygn. akt V GC 2057/14/S 

Wierzyciel hipoteczny: Katarzyna Maja Grochot, córka Zdzisława i Danuty, PESEL 

80080303981 

Odpis z ksiąg wieczystych w załączeniu do operatu szacunkowego. 

Stan prawny według ewidencji gruntów: 

- województwo: małopolskie 

- powiat: myślenicki 

- gmina : Siepraw 

- obręb ewidencyjny: 120906_2.0001, Czechówka 

 

Własność: 2 GRUPA M-T-B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W LEDNICY GÓRNEJ z/s Lednica Górna 446,  

32-020 Lednica Górna 
 

Ark. 
Mapy 

Nr 
działki 

Położenie Opis użytku 
Symbol 
użytku 

Powierzchnia 

Nr KW użytku 
[ha] 

działki 
[ha] 

8 538/1 - 

Sad S-RIVb 0,20 

0,30 KR1Y/00022837/7 

Łąki trwałe ŁIII 0,10 

8 529/5 - Grunty orne RIVa 0,12 0,12 
 

    
RAZEM 0,42 0,42 

 

Wypis z rejestru gruntów w załączeniu do operatu szacunkowego. 

 

Stan prawny ujęty w księdze wieczystej jest zgodny ze stanem prawnym ujawnionym w rejestrze 

gruntów. 
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9. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Znowelizowana ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w art. 

154 ustala cztery źródła określania przeznaczenia nieruchomości: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

 w przypadku jego braku  

2) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

lub 

1) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,  

a w przypadku braku któregokolwiek z powyższych dokumentów 

4) Faktyczny sposób użytkowania terenu. 

Przedmiotowe działki znajdują się na obszarze, dla którego istnieje obowiązujący 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XXIV/208/13 Rady Gminy 

Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, 

Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka, zmienionego uchwałą nr XXX/285/17 Rady Gminy 

Siepraw z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw.  

 

Przeznaczenie przedmiotowych działek jest określone następująco: 

 działka nr 537/1   – ZR – tereny zieleni nieurządzonej (1 200 m2),, 

 działka nr 538/1   – C/27MN2 – tereny zabudowy jednorodzinnej (1 450 m2), 

                                – ZR – tereny zieleni nieurządzonej (1 550 m2), 
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Rysunek nr 1. Fragment załącznika graficznego z MPZP z widokiem na działki nr 537/1 i 538/1. 
 

C/27MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

1. Wyznacza się tereny zabudowy jednorodzinnej obejmujące tereny istniejącej zabudowy i 

tereny do niej przylegające z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę 

jednorodzinną realizowaną w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych; oznaczone 

na rysunku planu symbolami: 

- od C/1MN2 do C/67MN2 

- od Ł/1MN2 do Ł/23MN2 

- od S/1MN2 do S/175MN2 

- od Z/1MN2 do Z/89MN2 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające w terenach zabudowy jednorodzinnej ustala się 

możliwość lokalizacji: 

1) nowej zabudowy zagrodowej wraz z budynkami służącymi prowadzeniu gospodarstwa, 

dopuszcza się prowadzenie produkcji hodowlanej, której wielkość nie może przekraczać 

5DJP. Budynki inwentarskie (typu: chlewnie, stajnie, kurniki), w których prowadzona jest 

działalność produkcyjna oparta na hodowli zwierząt oraz kompostowniki i gnojowniki 

winne być zlokalizowane w odległości minimum 8 metrów od granicy terenu inwestycji lub 

granicy działki sąsiedniej; 

2) zabudowy usługowej; 
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3) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej; 

4) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz parkingów, ścieżek 

rowerowych, przejść i ciągów pieszych, w tym przestrzeni publicznych; 

5) obiektów małej architektury, zieleni urządzonej, w tym przestrzeni publicznych. 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń przeznaczenia uzupełniającego, wymienionego 

w ust. 2 jest dostosowanie go do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego 

oraz utrzymanie zasady braku uciążliwości prowadzonej działalności usługowej w 

budynkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

ZR – tereny zieleni nieurządzonej 

 

1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, 

oznaczone na rysunku planu symbolami ZR z podstawowym przeznaczeniem pod łąki, 

pastwiska, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz zieleń położoną wzdłuż cieków 

wodnych pełniące ważną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych. W 

terenach tego przeznaczenia obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające w terenach zieleni nieurządzonej, ustala się możliwość 

lokalizacji: 

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;  

2) dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych oraz parkingów, ścieżek 

rowerowych, przejść i ciągów pieszych; 

3) obiektów małej architektury; 

4) zalesień. 

3. Ponadto terenami zieleni nieurządzonej objęto tereny położone w bezpośrednim 

sąsiedztwie Zbiornika Dobczyckiego, które na mocy przepisów odrębnych są położone w 

granicach terenu ochrony pośredniej I rzędu ujęcia wody ze Zbiornika Dobczyckiego 

zgodnie z Rozporządzeniem Nr 19/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla 

ujęcia wody powierzchniowej ze Zbiornika Dobczyckiego na potrzeby Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małop. 

2012.7548 z dnia 19.12.2012r.). Teren ten oznaczono symbolemZR1. Na terenie tym 

obowiązują zakazy i nakazy wyszczególnione w/w rozporządzeniu 

 

 
Wyceniana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. 
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10. METODOLOGIA WYCENY 

Wycenę przedmiotowej nieruchomości wykonano zgodnie z Ustawą o gospodarce 

nieruchomościami, Rozporządzeniem w sprawie zasad wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego oraz Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców 

Majątkowych. 

Mając na uwadze rodzaj wycenianej nieruchomości, a także cel wyceny w niniejszym 

operacie szacunkowym określono wartość rynkową nieruchomości. 

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami (art. 151) 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.  

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości zgodnie z treścią art. 134 Ustawy o 

gospodarce nieruchomościami uwzględnia się w szczególności: 

a) jej rodzaj 

b) położenie 

c) sposób użytkowania 

d) przeznaczenie 

e) stan zagospodarowania 

f) aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. 

 

Mając na uwadze cel wyceny, rodzaj nieruchomości, przeprowadzoną analizę rynku 

zdecydowano się dokonać wyceny przedmiotowej nieruchomości stosując podejściu 

porównawcze metodę porównywania parami. 

 Określenia wartości rynkowej nieruchomości dokonano według stanu i poziomu cen z 

dnia sporządzenia wyceny. 

Na podstawie analizy planu miejscowego stwierdzono, że analizowana nieruchomość nie ma 

jednorodnego przeznaczenia, w części jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową, a w 

części pod tereny ZR – tereny zieleni nieurządzonej. W związku z tym dokonano podziału 

funkcjonalnego  i odrębnie wyceniono część przedmiotowej nieruchomości przeznaczoną 

pod MN ( 1450 m2) i odrębnie część przedmiotowej nieruchomości przeznaczoną pod ZR 

(2 750 m2). Wartość przedmiotowej nieruchomości jest suma wartości tych dwóch części o 

odmiennym przeznaczeniu. 

W operacie określono wartość rynkową nieruchomości zgodnie z ustawą  

o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniem Rady Ministrów  

z 21 września 2004 r., w sprawie zasad wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 
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szacunkowego”, według którego wartość rynkową określa się stosując podejście 

porównawcze lub podejście dochodowe.  

§ 5. Podejście porównawcze: 

1. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen 

transakcyjnych   nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem 

wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen. 

2. W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę 

korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. 

3. Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą 

przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami 

podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny 

transakcyjne, warunki zawarcia transakcji, a także cechy tych nieruchomości. 

4. Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku 

właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej 

kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i 

dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji, a także cechy 

tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa 

się w  drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami 

korygującymi wartości przypisane poszczególnym cechom tych nieruchomości. 

5. Przy metodzie analizy statystycznej rynku do porównań przyjmuje się próbę 

nieruchomości reprezentatywnych. Wartość nieruchomości określa się przy użyciu 

metod stosowanych do analiz statystycznych”. 

 

Przy stosowaniu metody porównywania parami porównuje się nieruchomość 

wycenianą o znanych cechach, kolejno z nieruchomościami podobnymi, o znanych cenach 

transakcyjnych i cechach. Wartość określa się poprzez korygowanie cen transakcyjnych ze 

względu na różnice ocen pomiędzy nieruchomością wycenianą i nieruchomościami 

podobnymi. 

Procedura postępowania przy zastosowaniu metody porównywania parami 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. 
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4. Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych. 

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

6. Wybór do porównań z utworzonego zbioru nieruchomości, co najmniej trzech 

nieruchomości najbardziej podobnych pod względem cech rynkowych do 

nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, z ich niezbędną charakterystyką. 

7. Charakterystyka wycenianej  nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w 

odniesieniu do przyjętej skali cech rynkowych. 

8. Przeprowadzenie porównań nieruchomości wycenianej kolejno z nieruchomościami 

wybranymi do wyceny i określenie wielkości poprawek wynikających z różnicy ocen 

nieruchomości wycenianej i nieruchomości wybranych do porównań. 

9. Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do 

porównań przy użyciu określonych poprawek. 

10.  Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości jako średniej 

arytmetycznej z cen transakcyjnych skorygowanych, uzyskanych z porównań w 

poszczególnych parach, lub średniej ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych 

wyników jest zróżnicowana. 

11. Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości 

jednostkowej i liczby jednostek porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu, budynku 

czy lokalu). 
 

Do wyceny nieruchomości szacowanej w podejściu porównawczym, metodą 

porównywania nieruchomości parami wybrano trzy nieruchomości, będące przedmiotem 

obrotu a zbliżone charakterem, funkcją do nieruchomości wycenianej, które wchodzą w 

zakres analizy rynku. Jako jednostkę porównawczą przyjęto 1 m2 gruntu niezabudowanego. 

Przy wycenie posługiwano się cenami brutto, zatem określona wartość też ma charakter 

brutto, przy czym przeprowadzona analiza pokazała, że na rynku działek budowlanych 

dominują przede wszystkim transakcje zawierane pomiędzy osobami fizycznymi, gdzie cena 

netto równa się cenie brutto. 

Dodatkowo zgodnie ze zleceniem dokonano określenia hipotetycznego czynszu 

najmu za przedmiotową nieruchomość. Dla potrzeb określenia rocznego czynszu najmu 

dokonano analizy lokalnego rynku w zakresie stawek czynszu za wynajem gruntów 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Okazało się jednak, że na 

lokalnym i regionalnym rynku brak jest rynkowych stawek czynszów za tego typu 

nieruchomości. W związku z tym dla potrzeb określenia rynkowej stawki czynszu najmu  za 

nieruchomość zdecydowano się wykorzystać podejście dochodowe metodę inwestycyjną 

technikę kapitalizacji prostej. 
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Przy użyciu kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn 

stałego strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości i 

współczynnika kapitalizacji lub strumienia stałego dochodu rocznego i stopy kapitalizacji. 

Współczynnik kapitalizacji odzwierciedla okres, w którym powinien nastąpić zwrot 

środków poniesionych na nabycie nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, 

z dochodów możliwych do uzyskania z tych nieruchomości podobnych. 

Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako 

iloczyn dochodu rocznego generowanego przez nieruchomość i współczynnika kapitalizacji: 

 

W = D / k 

gdzie: 

W - oznacza wartość rynkową nieruchomości; 

D – oznacza dochód roczny z nieruchomości ( strumień rocznych dochodów o jednakowym 

poziomie) 

k – stopa kapitalizacji ( odwrotność współczynnika kapitalizacji) 

Dla potrzeb określenia rocznego czynszu najmu za przedmiotową nieruchomość 

dokonano przekształcenia powyższego wzoru w następujący sposób: 

 

D = W x k, 

 

 Należy zaznaczyć, że wartość nieruchomości została określona w podejściu 

porównawczym, natomiast stopę kapitalizacji można określić poprzez analizę lokalnego 

rynku wynajmu nieruchomości lub poprzez analizę  danych z rynku finansowego. 
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11. CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

11.1 Charakterystyka rynku lokalnego 

Gmina Siepraw leży w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim 

(zaznaczony na granatowo), w odległości 21 km od Krakowa, 33-35 min. jazdy 

samochodem.  

 

Rysunek 2. Lokalizacja powiatu myślenickiego na tle województwa małopolskiego. 

 

Powiat myślenicki należy do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (KOM) –

jednego z pięciu subregionów funkcjonalnych w Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2011-2020. KOM obejmuje także miasto Kraków oraz powiaty: 

bocheński, krakowski, miechowski, proszowicki i wielicki. Powierzchnia gminy to 31,85 km2. 

Dla porównania średnia powierzchnia gminy w woj. małopolskim to 83,42 km2. Obszar gminy 

składa się z 4 miejscowości i 6 sołectw. Przez teren gminy nie przebiegają ani drogi krajowe, 

ani wojewódzkie. Nie ma sieci kolejowej na terenie powiatu. 

Wskaźnik przedsiębiorczości w gminie Siepraw jest nieznacznie wyższy niż w 

województwie i kraju, a znacznie wyższy niż w powiecie. W 2014 roku na terenie gminy w 

rejestrze REGON zarejestrowanych było 919 podmiotów gospodarki narodowej.  
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Gmina Siepraw ma najwyższy odsetek gospodarstw rolnych bez dochodów z 

działalności rolniczej do ogółem w stosunku do powiatu, województwa i kraju, co może 

świadczyć o tym, że rolnictwo nie stanowi ważnego źródła dochodów dużej grupy 

mieszkańców. Wg pracy zbiorowej „Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim, 

Małopolskie Obserwatorium Gospodarki”, Kraków 2013 r., pod względem wartości wskaźnika 

syntetycznego (max. 100), który wynosi dla gminy – 42,1, gmina Siepraw znajduje się na 42 

pozycji. Na 15 miejscu jest gmina Myślenice (wartość wskaźnika – 53,0), a na 30 gmina 

Dobczyce (45,0). Na czele są kolejno Kraków (96,1), Zielonki (66,6) i Skawina (61,8). 

 

Rysunek 3. Lokalizacja Czechówki na tle regionu. 
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11.2 Analiza rynku nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową 

Dla potrzeb wyceny części analizowanej nieruchomości przeznaczonej pod MN 

dokonano analizy lokalnego rynku w zakresie transakcji nieruchomościami gruntowymi 

niezabudowanymi przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na rynku 

lokalnym nie udało się samodzielnie określić trendu czasowego (zbyt mała liczba transakcji 

nieruchomościami podobnymi). W przypadku braku dostatecznej liczby transakcji 

pochodzących z aktów notarialnych możliwe jest dla potrzeb analizy rynku wykorzystanie 

innych źródeł informacji. Mając na uwadze branżowe raporty na temat nieruchomości 

niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, a także własne 

doświadczenie można stwierdzić, że w analizowanym okresie mamy do czynienia ze 

stabilizacją cen transakcyjnych. Mając to na uwadze przy wycenie wartości rynkowej gruntu 

niezabudowanego przyjęto trend boczny i nie korygowano zidentyfikowanych cen 

transakcyjnych ze względu na upływ czasu. 

Dla potrzeb wyceny przedmiotowej nieruchomości dokonano analizy lokalnego rynku 

w zakresie transakcji gruntami niezabudowanymi przeznaczonymi pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Lokalny rynek dla potrzeb wyceny został zdefiniowany 

następująco: 

a) przedmiot analizy: prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; 

b) obszar analizy: gmina Siepraw, obręb Siepraw i Czechówka; 

c) okres analizy: od września 2017 roku do dnia wyceny (wrzesień 2019); 

Ceny transakcyjne nieruchomości przyjętych do analizy i ich charakterystykę zawarto 

w tabeli nr 1.  Na analizowanym rynku zidentyfikowano 16 transakcji nieruchomościami 

podobnymi, w tym trzy nieruchomości położone w miejscowości Czechówka. Ilość transakcji 

pokazuje, że jest to dość aktywny rynek, przy czym większość transakcji koncentruje się w 

Sieprawiu. 

Tabela nr 1. Zestawienie transakcji nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi 
przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

L.p. 
Data 

transakcji 
Gmina Obręb 

Pow. 
działki 

[m2] 

Cena 
transakcyjna 

[zł] 

Cena za 
 1 m2 [zł] 

1 2018-10-08 Siepraw Siepraw 1 211 m2 121 000 zł 99,92 zł/m2 

2 2018-11-09 Siepraw Siepraw 981 m2 90 000 zł 91,74 zł/m2 

3 2018-11-30 Siepraw Siepraw 1 206 m2 125 000 zł 103,65 zł/m2 
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4 2018-12-04 Siepraw Siepraw 1 000 m2 100 000 zł 100,00 zł/m2 

5 2018-12-20 Siepraw Siepraw 1 185 m2 96 000 zł 81,01 zł/m2 

6 2019-01-07 Siepraw Siepraw 600 m2 56 000 zł 93,33 zł/m2 

7 2019-01-09 Siepraw Siepraw 744 m2 60 000 zł 80,65 zł/m2 

8 2019-01-16 Siepraw Czechówka 894 m2 45 000 zł 50,34 zł/m2 

9 2019-01-18 Siepraw Czechówka 992 m2 50 000 zł 50,40 zł/m2 

10 2019-02-08 Siepraw Siepraw 825 m2 50 000 zł 60,61 zł/m2 

11 2019-03-29 Siepraw Czechówka 1 574 m2 84 000 zł 53,37 zł/m2 

12 2019-04-16 Siepraw Siepraw 1 413 m2 120 000 zł 84,93 zł/m2 

13 2019-05-09 Siepraw Siepraw 1 075 m2 70 000 zł 65,12 zł/m2 

14 2019-06-08 Siepraw Siepraw 1 630 m2 128 000 zł 78,53 zł/m2 

15 2019-06-13 Siepraw Siepraw 1 001 m2 97 000 zł 96,90 zł/m2 

16 2019-07-02 Siepraw Siepraw 1 393 m2 120 000 zł 86,15 zł/m2 

 

 W wyniku tej analizy uzyskano 16 transakcji nieruchomościami spełniającymi 

powyższe kryteria. Zidentyfikowane transakcje zestawiono w tabeli nr 1.  

Ceny za te nieruchomości, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni mieściły się w przedziale 

50,34 – 103,65 zł/m2 (różnica ceny: C = 53,31 zł/m2). Średnia cena 1 m2 tych 

nieruchomości wyniosła 79,79 zł/m2. 

Na podstawie analizy lokalnego rynku nieruchomości rzeczoznawca określił liczbę cech 

rynkowych, nadał im nazwy oraz określił wagi cech rynkowych. Stany cech rynkowych oraz 

wielkości zakresów cząstkowych przedstawia tabela nr 2. 

Tabela nr 2. Atrybuty i ich wpływ na wartość. 

Lp. Cechy rynkowe 
Waga cech 

[%] 

 
Stopień nasilenia (skala) 

 

1. Lokalizacja nieruchomości 40 bardzo dobra dobra średnia 

2.  Potencjał inwestycyjny 20 wysoki średni niski 

3.  Powierzchnia  działki 15 
poniżej 1 000 

m2 
od 1 000 do 2 

000 m2 
powyżej 2 000 m2 

4. Uzbrojenie w media 25 pełne niepełne brak 
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Opis cech rynkowych:  

1. Lokalizacja nieruchomości: pod uwagę wzięto odległość od miasta Krakowa a także 

odległość od szlaków komunikacyjnych; wzięto również pod uwagę postrzeganie danej 

lokalizacji przez potencjalnych nabywców; analizowano także dojazd bezpośredni, 

sąsiedztwo wycenianej nieruchomości 

2. Potencjał inwestycyjny: pod uwagę wzięto możliwość zagospodarowania 

przedmiotowej nieruchomości, kształt działki, ukształtowanie terenu, elementy infrastruktury 

technicznej, które ograniczają możliwość zabudowy, a także zapisy planu miejscowego. 

3. Powierzchnia działki: na podstawie analizy lokalnego rynku stwierdzono, że cena 

jednostkowa gruntu za 1 m2 o mniejszej powierzchni jest wyższa, niż tego, którego 

powierzchnia jest duża; 

4. Uzbrojenie w media: nieruchomości z dobrym dostępem do urządzeń infrastruktury 

technicznej, są droższe od tych z gorszym dostępem (np. do których trzeba doprowadzić 

daną sieć), analizowano uzbrojenie nieruchomości w następujące media: energia, woda 

kanalizacja oraz gaz; 

 

11.3 Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych 

jako grunty rolne 

Południowa część przedmiotowej działki stanowiąca niezabudowany teren oznaczony 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ZR – tereny zieleni stanowi 

obszar bez możliwości zabudowy kubaturowej. Przeznaczona jest ona pod łąki, zalesienia 

itp. 

Wobec powyższego dla potrzeb przedmiotowej wyceny dokonano analizy lokalnego 

rynku nieruchomości rolnych niezabudowanych.   

Trend czasowy zmiany cen określić można za pomocą kilku technik. Niestety 

technika analizy par sprzedaży jak i analiza powtórnych sprzedaży posiadają ograniczone 

możliwości zastosowania, jak również obarczone są dużym ryzykiem popełnienie błędu. 

Trend czasowy można również określić za pomocą modeli statystycznych. Warunkiem tego 

jest posiadanie możliwie dużej liczby cen transakcyjnych. Szacowanie tendencji rozwojowej 

zjawiska wymaga również dość długiego okresu badania cen. Na rynku lokalnym nie udało 

się samodzielnie określić trendu czasowego (zbyt mała liczba transakcji nieruchomościami 

podobnymi). W przypadku braku dostatecznej liczby transakcji pochodzących z aktów 

notarialnych możliwe jest dla potrzeb analizy rynku wykorzystanie innych źródeł informacji.  

W związku z powyższym zdecydowano się przyjąć trend boczny w przedmiotowej wycenie tj. 

nie stwierdzono wpływu zmian cen na rynek nieruchomości w ostatnich dwóch latach. 
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Dla potrzeb niniejszej wyceny posługiwano się jednostką porównawczą 

odpowiadającą cenie transakcyjnej za 1 m2 powierzchni nieruchomości rolnej 

niezabudowanej.    

Szacując przedmiotową nieruchomość gruntową niezabudowaną dokonano analizy 

aktów notarialnych na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy od daty na którą określono wartość 

tj. od września 2017 roku do września 2019 roku. Zasięgiem badania objęto teren powiatu 

myślenickiego. Skoncentrowano się na gruntach o powierzchni do 1 ha, które położone są w 

relatywnie bliskiej odległości od zabudowy. 

 

Dla potrzeb niniejszej wyceny zdefiniowano go następująco: 

a) rodzaj rynku: nieruchomości rolne niezabudowane oznaczone jako grunty 

przeznaczone pod uprawy polowe, bez możliwości zabudowy 

b) obszar rynku: teren powiatu myślenickiego 

c) okres analizy: od września 2017 roku do dnia wyceny (wrzesień 2019); 

 
Tabela 3. Zestawienie  transakcji  rynkowych gruntami niezabudowanymi. 

Lp. 
Data 

transakcji 
Gmina Obręb 

Powierzchnia 
[ m2 ] 

Cena  
sprzedaży                

[ zł] 

Cena 
transakcyjna                  

[zł/m2 ] 

1 2018-03-21 Sułkowice  Harbutowice 5 400 10 600 1,96 

2 2018-03-21 Sułkowice  Harbutowice 7 400 14 800 2 

3 2018-04-26 Sułkowice  Sułkowice 6 276 37 000 5,9 

4 2018-05-02 Sułkowice  Sułkowice 416 3 000 7,21 

5 2018-05-30 Sułkowice  Sułkowice 231 1 500 6,49 

6 2018-07-12 Sułkowice  Krzywaczka 2 667 19 500 7,31 

7 2018-07-31 Sułkowice  Rudnik 1 200 5 000 4,17 

W wyniku analizy rynku, dla danych transakcji przyjętych do porównania rozpiętość cenowa 

za 1 m2 powierzchni nieruchomości rolnej niezabudowanej wynosiła: 

cena minimalna C min = 1,96 zł/m2, 

cena maksymalna C max = 7,31 zł/m2. 

∆C = 7,31 zł/m2 – 1,96 zł/m2 = 5,35 zł/m2, 
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Analiza cech sprzedanych na rynku lokalnym nieruchomości wykazała, że nie ma 

możliwości wyprowadzenia wag cech w sposób analityczny np. na podstawie analizy 

porównawczej nieruchomości. Wśród nieruchomości kandydujących do porównawczych 

często nie ma odpowiedniej ilości par różniących się jedną cechą, nierzadko również 

nieruchomość różniącą się jedną cechą i w sposób oczywisty „lepsza” jest tańsza od 

nieruchomości „gorszej”. Wynika to z niedoskonałości i małej przejrzystości rynku 

nieruchomości.  

Wobec powyższego autor określił wagi cech rynkowych (zgodnie ze Standardami 

Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych) na podstawie: 

 badań - obserwacji preferencji potencjalnych nabywców, 

 opinii osób zajmujących się obrotem nieruchomościami (pośrednicy, pracownicy 

Urzędów Gmin). 

W skutek badania rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

przeznaczonych pod uprawy polowe i analizy preferencji potencjalnych nabywców ustalono 

cechy rynkowe (atrybuty) mające istotny wpływ na ceny transakcyjne nieruchomości i 

przypisano im wagi wyrażające procentowy wpływ tych cech na wartość nieruchomości. 

Również na podstawie badania rynku ustalono również stopień nasilenia tych cech 

rynkowych.  

Na podstawie analizy lokalnego rynku nieruchomości rzeczoznawca określił liczbę 

cech rynkowych, nadał im nazwy oraz określił wagi cech rynkowych. Stany cech rynkowych 

oraz wielkości zakresów cząstkowych przedstawia tabela nr 4. 

Tabela nr 4. Atrybuty i ich wpływ na wartość. 

L.P. Cechy rynkowe 
Waga cech 

[%] 

 
Stopień nasilenia (skala) 

 

1. Lokalizacja ogólna 20 dobra średnia dostateczna 

2. Powierzchnia działki 20 do 1 000 m 1 000 - 2 500 m powyżej 2 500 m 

3. 
Walory organizacyjne 

nieruchomości 
15 wysokie średnie niskie 

4. 
Odległość od zabudowy i 

najbliższe otoczenie działki 
20 bardzo dobre dobre słabe 

5. 
Możliwość alternatywnego 

wykorzystania 
25 jest ograniczona brak 

 

Opis cech: 

1. Lokalizacja ogólna: pod uwagę wzięto położenie nieruchomości w relacji do granic 

miasta wojewódzkiego - Krakowa, a także postrzeganie danej lokalizacji przez potencjalnych 

nabywców; 
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2. Powierzchnia działki: na podstawie analizy rynku określono, że im mniejsza 

powierzchnia działki, tym wyższa cena jednostkowa; 

3. Walory organizacyjne nieruchomości: pod uwagę wzięto możliwość zagospodarowania 

przedmiotowej nieruchomości, dostęp do drogi  publicznej, kształt działki; 

4. Odległość od zabudowy i najbliższe otoczenie działki: pod uwagę wzięto najbliższe 

sąsiedztwo nieruchomości, dojazd bezpośredni,   

5. Możliwość alternatywnego wykorzystania: analizowano cechy nieruchomości, które 

powodują, że może być ona wykorzystana alternatywnie (przy czym nie pod zabudowę 

kubaturową), tymi cechami jest dostęp do uzbrojenia, sąsiedztwo budynków mieszkalnych, 

kształt działki i ukształtowanie terenu itp. 

12. OPIS NIERUCHOMOŚCI 

Wyceniane nieruchomości położone są w miejscowości Czechówka w gminie Siepraw, 

powiat myślenicki.  

Działki nr 538/1 oraz 537/1 obręb Czechówka stanowią jeden kompleks o powierzchni 

łącznej 4 200 m2. Działka nr 538/1 posiada dostęp do drogi publicznej (ul. Szkolna), ma 

kształt nieregularny -  front działki szeroki (około 30 m), tył wąski (około 15 m). W 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego frontowa część działki oznaczona jest 

jako tereny zabudowy mieszkaniowej, natomiast tył działki oznaczony jest jako tereny zieleni 

nieurządzonej.  

Działka nr 537/1 sąsiaduje z działką 538/1. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. 

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. W planie miejscowym 

oznaczona jest jako tereny zieleni nieurządzonej. Teren nieruchomość z dużym spadkiem. 

Działka porośnięta licznymi samosiewami drzew i krzewów, a także drzewami owocowymi 

bez wartości użytkowej. 
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Rysunek 4. Ortofotomapa z widokiem na działki nr 537/1 oraz 538/1, obręb Czechówka. 

 

Sieci infrastruktury technicznej znajdujące się w pobliżu granic nieruchomości: 

- elektryczna, 

- wodociągowa, 

- kanalizacyjna, 

-  gazowa. 
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Rysunek 5. Widok przebiegu sieci uzbrojenia terenu w zachodniej części nieruchomości. 
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13. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI  

13.1 Określenie wartości rynkowej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

pod zabudowę mieszkaniową  

Określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w 

granicach działki gruntu nr 537/1 i 538/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw dokonano 

w podejściu porównawczym metodą porównywania parami. 

Do porównania przyjęto następujące nieruchomości gruntowe niezabudowane: 

1. 2019-01-16 – obręb Czechówka, gmina Siepraw; nieruchomość gruntowa niezabudowana 

w granicach działki  o powierzchni 894 m2.  

a. Lokalizacja nieruchomości: dobra 

b. Potencjał inwestycyjny: wysoki 

c. Powierzchnia  działki: poniżej 1 000 m2 

d. Uzbrojenie w media: pełne 

Cena transakcyjna: 45 000 zł. Cena transakcyjna gruntu niezabudowanego: 50,34 zł/m2.  

 

2. 2019-01-18 – obręb Czechówka, gmina Siepraw; nieruchomość gruntowa niezabudowana 

w granicach działki o powierzchni 992 m2.  

a. Lokalizacja nieruchomości: dobra 

b. Potencjał inwestycyjny: wysoki 

c. Powierzchnia  działki: poniżej 1 000 m2 

d. Uzbrojenie w media: pełne 

Cena transakcyjna: 50 000 zł. Cena transakcyjna gruntu niezabudowanego: 50,40 zł/m2.  

 

3. 2019-03-29 – obręb Czechówka, gmina Siepraw; nieruchomość gruntowa niezabudowana 

w granicach działki o powierzchni 1 574 m2.  

a. Lokalizacja nieruchomości: dobra 

b. Potencjał inwestycyjny: wysoki 

c. Powierzchnia  działki: od 1 000 do 2 0000 m2 

d. Uzbrojenie w media: pełne 

Cena transakcyjna: 84 000 zł. Cena transakcyjna gruntu niezabudowanego: 53,37 zł/m2.  
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Tabela 3 Arkusz wyceny prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ( w części 
przeznaczonej pod MN) 

Lp. Atrybut 
Wag

a 
(%) 

Udział 
kwoto

wy 
(zł) 

Udział 
kwoto
wy na 
jed. 

atrybu
tu (zł) 

Nieruchom
ość 

wyceniana 

Nieruchomości przyjęte do porównania 

Czechówka Czechówka Czechówka 

Ocena 
Popraw 

-ka 
Ocena 

Popra
w 

-ka 
Ocena 

popra
w 

-ka 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1.  Data transakcji 
wrzesień 

 2019 
2019-01-16 2019-01-18 2019-03-29 

2.  
Cena za 1 m2 nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej 
 50,34 zł/m2 50,40 zł/m2 53,37 zł/m2 

3.  
Lokalizacja 
nieruchomości 

40 21,32 10,66 dobra dobra 0 dobra 0 dobra 0 

4.  
Potencjał 
inwestycyjny 

20 10,66 5,33 średni wysoki -5,33 wysoki -5,33 wysoki -5,33 

5.  
Powierzchnia  
działki 

15 8,00 4,00 
powyżej 2 
000 m2 

poniżej 1 
000 m2 

-8 
poniżej 1 000 

m2 
-8 

od 1 000 do 2 
000 m2 

-4 

6.  
Uzbrojenie w 

media 
25 13,33 13,33 pełne pełne 0 pełne 0 pełne 0 

7.  Suma poprawek ∑pi  -13,33 -13,33 -9,33 

8.  
Wartość poprawiona powierzchni w zł za 1m2 

gruntu niezabudowanego 
 37,01 zł/m2 37,07 zł/m2 44,04 zł/m2 

9.  
Wartość średnia 1 m2 powierzchni gruntu 

niezabudowanego 
39,37 zł/m2    

* szczegółowe dane o nieruchomościach przyjętych do porównania są opisane w bazie danych wyceniającego 

 

Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w granicach działki gruntu nr 537/1 i 538/1 obręb Czechówka, gmina 

Siepraw przeznaczonej pod zabudowę  mieszkaniową wynosi: 

Wgr =   1 450 m2 x 39,37 zł/m2 =  57 086 zł brutto    
 

Przyjęto wartość: 57 100 zł brutto 

słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych brutto  

 



Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działek gruntu 
nr 537/1, 538/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw 

 28 

13.2 Określenie wartości rynkowej części nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

przeznaczonej pod zieleń nieurządzoną 

Dla potrzeb określenia wartości rynkowej tej części nieruchomości zastosowano 

podejście porównawcze metodę porównywania parami.  

 

Do porównania przyjęto: 

1. 2018-03-21 – nieruchomość rolna niezabudowana w granicach działki w obrębie 

Jaksonowice, gmina Sułkowice o powierzchni 5 400 m2. Nieruchomość w planie 

miejscowym oznaczona jako tereny rolne.  

1. Lokalizacja ogólna: dobra.  

2. Powierzchnia działki: od 1 000 do 2 500 m2. 

3. Walory organizacyjne nieruchomości: średnie 

4. Odległość od zabudowy i najbliższe otoczenie działki: słabe. 

5. Możliwość alternatywnego wykorzystania: brak. 

Cena nieruchomości: 10 600 zł. Cena transakcyjna za 1 m2 gruntu niezabudowanego: 1,96 zł. 

 

2. 2018-04-26 – nieruchomość rolna niezabudowana w granicach działki w obrębie 

Jaksonowice, gmina Sułkowice o powierzchni 6 276 m2. Nieruchomość w planie 

miejscowym oznaczona jako tereny rolne.  

1. Lokalizacja ogólna: średnia.  

2. Powierzchnia działki: powyżej 2 500 m2. 

3. Walory organizacyjne nieruchomości: wysokie 

4. Odległość od zabudowy i najbliższe otoczenie działki: bardzo dobre 

5. Możliwość alternatywnego wykorzystania: jest 

Cena nieruchomości: 37 000 zł. Cena transakcyjna za 1 m2 gruntu niezabudowanego: 5,90 zł. 

 

3. 2018-07-31 – nieruchomość rolna niezabudowana w granicach działki w obrębie 

Sułkowice, gmina Sułkowice o powierzchni 1 200 m2. Nieruchomość w planie 

miejscowym oznaczona jako tereny rolne.  

1. Lokalizacja ogólna: średnia.  

2. Powierzchnia działki: od 1 000 do 2 500 m2. 

3. Walory organizacyjne nieruchomości: średnie 

4. Odległość od zabudowy i najbliższe otoczenie działki: dobre. 

5. Możliwość alternatywnego wykorzystania: ograniczona 

Cena nieruchomości: 5 000 zł. Cena transakcyjna za 1 m2 gruntu niezabudowanego: 

4,17 zł. 



Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działek gruntu 
nr 537/1, 538/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw 

 29 

Tabela 3 Arkusz wyceny prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ( w części 

przeznaczonej pod ZR) 

 
 

Atrybut 
Waga 
(%) 

Udział 
kwoto

wy 
(zł) 

Udział 
kwoto
wy na 
jed. 

atrybut
u (zł) 

Nieruchomo
ść 

wyceniana 

Nieruchomości przyjęte do porównania 

 Harbutowice  Sułkowice  Rudnik 

Ocena 
Popraw 

-ka 
Ocena 

Popra
w 

-ka 
Ocena 

popraw 
-ka 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1.  Data transakcji 
wrzesień 

 2019 
2018-03-21 2018-04-26 2018-07-31 

2.  
Cena za 1 m2 nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej 
 1,96 zł 5,90 zł 4,17 zł 

3.  
Lokalizacja 

ogólna 
20 2,48 1,24 średnia dobra -1,24 średnia 0 średnia 0 

4.  
Powierzchnia 

działki 
20 2,48 1,24 

1 000 - 2 500 
m 

1 000 - 2 
500 m 

0 
powyżej 2 

500 m 
1,24 

1 000 - 2 500 
m 

0 

5.  
Walory 

organizacyjne 
nieruchomości 

15 1,86 0,93 niskie średnie -0,93 wysokie -1,86 średnie -0,93 

6.  

Odległość od 
zabudowy i 
najbliższe 

otoczenie działki 

20 2,48 1,24 dobre słabe 1,24 bardzo dobre -1,24 dobre 0 

7.  
Możliwość 

alternatywnego 
wykorzystania 

25 3,1 1,55 ograniczona brak 1,55 jest -1,55 ograniczona 0 

8.  Suma poprawek ∑pi  0,62 -3,41 -0,93 

9.  
Wartość poprawiona powierzchni w zł za 1m2 

gruntu niezabudowanego 
 2,58 zł/m2 2,49 zł/m2 3,24 zł/m2 

10.  
Wartość średnia 1 m2 powierzchni gruntu 

niezabudowanego 
2,77 zł/m2    

* szczegółowe dane o nieruchomościach przyjętych do porównania są opisane w bazie danych wyceniającego 

Wartość rynkowa prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w granicach działki gruntu nr 537/1 i 538/1 obręb Czechówka, gmina 

Siepraw przeznaczonej pod zieleń nieurządzoną wynosi: 

Wgr =   2 750 m2 x 2,77 zł/m2 =  7 617 zł brutto    
 

Przyjęto wartość: 7 600 zł brutto 

słownie: siedem tysięcy sześćset złotych brutto  

Łączna wartość nieruchomości w granicach działki gruntu nr 537/1 i 538/1 

obręb Czechówka, gmina Siepraw wynosi: 

WN = 57 100 zł + 7 600 zł = 64 700 zł brutto 

słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych brutto  
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14. OKREŚLENIE RYNKOWEJ STAWKI CZYNSZU NAJMU 

 
Określenia rocznego czynszu najmu ( dzierżawnego) dokonano w podejściu dochodowym, 

metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej. 

 W tym celu przekształcono wzór na wartość rynkową nieruchomości określaną w 

podejściu dochodowym, który przybrał postać: 

D = W x k, 

gdzie: 

W - oznacza wartość nieruchomości; 

D – oznacza dochód roczny z nieruchomości ( roczny czynsz najmu) 

k – stopa kapitalizacji ( odwrotność współczynnika kapitalizacji) 

 

 Wartość rynkową nieruchomości (W) określono w podejściu porównawczym metodą 

porównywania parami. Szczegółowe obliczenia w rozdziale 13. 

Wysokość współczynnika kapitalizacji i stopę kapitalizacji ustala się na podstawie 

badania rynku nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej jako wzajemną 

relację między cenami transakcyjnymi uzyskanymi za nieruchomości podobne a dochodami 

możliwymi do uzyskania z tych nieruchomości. W przypadku braku odpowiednich danych z 

rynku nieruchomości, współczynnik kapitalizacji i stopę kapitalizacji określa się odpowiednio 

na podstawie rentowności bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z 

uwzględnieniem stopnia ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomości podobne do 

nieruchomości wycenianej. 

Na potrzeb niniejszej wyceny wykorzystano dane z rynków kapitałowych dla potrzeb 

ustalenia stopy kapitalizacji. 

 

Stopa kapitalizacji została określona w modelu addytywnym według następującej 

formuły: 

 

  r = rb + rn + rr 

gdzie: 

r – stopa kapitalizacji 

rb – stopa bazowa (cena pieniądza na rynku) 

rn -  premia za ryzyko w inwestycje w nieruchomości, ryzyko przejścia na rynek 

nieruchomości (od 2 do 5%) 

rr – premia za ryzyko inwestowania w konkretną nieruchomość (od 2 do 8%) 



Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działek gruntu 
nr 537/1, 538/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw 

 31 

Przy czym rb określono według następującego wzoru: 

       (1 + ro ) 

  rb =       - 1 
       (1 + ri ) 

Gdzie: 

ro – stopa wolnych od ryzyka długoterminowych papierów wartościowych ( przyjęto 10 – 

letnie obligacje Skarbu Państwa) 

ri – stopa zakładanej inflacji 

 

Przyjmując rentowność bezpiecznych 10 – letnich obligacji SP w wysokości 2,50 % 

(na podstawie średniej rentowności na przetargu obligacji skarbowych 10 – letnich), a 

przewidywany wskaźnik inflacji w wysokości 1,70% (na podstawie założeń budżetowych na 

2019 rok) stopa bazowa (rb) wyniesie 0,78% (w zaokrągleniu 0,8%). 

Premię za ryzyko przejścia na rynek nieruchomości określono w wysokości 2,00% 

Premię za ryzyko inwestowania w konkretną nieruchomość określono w wysokości 3,70%. 

Łącznie w zaokrągleniu: 6,50 % 

 

Podsumowując oszacowano stopę kapitalizacji dla tej nieruchomości na poziomie 6,50% ,  

co odpowiada współczynnikowi kapitalizacji w wysokości 15,3846. 

 

W związku z powyższym roczny czynsz najmu nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w granicach działki gruntu nr 537/1 i 538/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw 

wynosi: 

 

Droczny = 64 700 zł x 0,065 = 4 206 zł 

 

Przyjęto w zaokrągleniu: 4 200 zł 

słownie: cztery tysiące dwieście złotych 

 

Miesięczny czynsz najmu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach 

działki gruntu nr 537/1 i 538/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw wynosi: 

 

Dmiesięczny = 4 200 zł : 12 = 351 zł  

 

słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 
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15. USTALENIA KOŃCOWE 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej 

w granicach działek gruntu nr 537/1 i 538/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw o łącznej 

powierzchni 0,4200 ha ustalona została w podejściu porównawczym metodą porównywania 

nieruchomości parami w wysokości:  

 

64 700 zł brutto  

słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych brutto 

 

Wartość rynkowa czynszu najmu za przedmiotową nieruchomość gruntową niezabudowaną 

w granicach działek nr 537/1 i 538/1 obręb Czechówka gmina Siepraw o powierzchni 0,4200 

ha została określona w wysokości: 

 

a) Rocznie …………………………………………,,,,,,,,…………………………….. 4 200 zł 

Słownie: cztery tysiące dwieście złotych 

b) Miesięcznie …………………………………………………………………………… 351 zł 

Słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 

 

 

1. Oszacowana wartość rynkowa,  prawa własności przedmiotowej nieruchomości, jest 

najbardziej prawdopodobną ceną, jaką  można uzyskać za nieruchomość w warunkach 

normalnie funkcjonującego rynku nieruchomości, na dzień sporządzenia wyceny. 

 

2. Analizując transakcje podobnymi nieruchomościami, uwzględniając między innymi 

zainteresowanie potencjalnych nabywców danym otoczeniem społeczno - 

ekonomicznym, potencjałem inwestycyjnym działki, wielkością działki, jej uzbrojeniem w 

instalacje techniczne, otrzymany wynik można uznać za realny.  

 
3. Poziom czynszu najmu jest pochodna wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości 

oraz określonej stopy kapitalizacji, która odzwierciedla okres zwrotu w przypadku 

inwestycji w nieruchomości.  

 

 
 

 

 

 



Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w granicach działek gruntu 
nr 537/1, 538/1 obręb Czechówka, gmina Siepraw 

 33 

16. KLAUZULE, ZASTRZEŻENIA  I OGRANICZENIA 

a) klauzule ogólne: 

1. Niniejszy operat szacunkowy sporządzono zgodnie z przepisami prawa w zakresie 

wyceny nieruchomości i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych. 

2. Określona wartość rynkowa nieruchomości jest aktualna na datę wyceny,  

i wraz z upływem czasu przy uwzględnieniu trendów występujących na rynku 

nieruchomości może ulec zmianie, jeśli zostanie wykorzystana ze zwłoką w stosunku do 

daty wyceny. W takim przypadku wymagane jest dokonanie procedury aktualizacyjnej. 

3. Przy sporządzaniu operatu podatek VAT  był brany pod uwagę, określona wartość ma 

charakter brutto 

 

b) klauzule ogólne: 

1. Operat szacunkowy nie może być publikowany w całości lub części w jakimkolwiek 

dokumencie bez zgody aktora i bez uzgodnienia z nim treści i formy takiej publikacji. 

2. Autor opracowania nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte wycenianej 

nieruchomości, których występowania nie można było stwierdzić przy dokonaniu wizji 

lokalnej, ani też na podstawie udostępnionej dokumentacji.  

3. Określona w niniejszym operacie wartość nieruchomości nie uwzględnia ewentualnego 

zmniejszenia wartości przedmiotu wyceny z tytułu hipoteki, aportu, zastawu lub innych 

obciążeń ujawnionych lub nieujawnionych w dokumentach określających sposób 

władania i dysponowania przedmiotową nieruchomością. 

4. Autor opracowania przyjął w dobrej wierze informacje zawarte w udostępnionej 

dokumentacji, a także przekazane ustnie przez Zamawiającego, niezbędne do 

wykonania operatu. 

5. Jeżeli wartość nieruchomości określona w operacie byłaby wykorzystana z istotną zwłoką 

wymaga ona aktualizacji. 
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17. ZAŁĄCZNIKI 

1. Dokumentacja fotograficzna. 

2. Księga wieczysta nr KR1Y/00072312/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w 

Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

3. Wypis z rejestru gruntów. 

4. Kopia mapy ewidencyjnej 
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