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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY.
1.1. Przedmiot wyceny.
Przedmiotem wyceny jest prawo własności do lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
w częściach wspólnych i w prawie własności gruntu położonego w Pieńsk przy ulicy
Robotnicza 6 m. 1 o powierzchni użytkowej 52,45 m2.
1.2. Zakres wyceny
Zakresem wyceny objęto odrębne prawo własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem
w częściach wspólnych, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli i udziałem w prawie
własności gruntów. Oszacowania wartości nieruchomości dokonano według stanu
nieruchomości i poziomu cen z dnia na dzień 22-06-2021 r. zgodnie ze zleceniem wyceny.

2. CEL WYCENY.
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej, dla potrzeb toczącego się postępowania
upadłościowego.

3. PODSTAWA FORMALNA WYCENY ORAZ ŹRÓDŁA DANYCH O
NIERUCHOMOŚCI
3.1 Podstawa formalna.
Podstawę formalną wyceny stanowi zlecenie Syndyk z dnia 21 Czerwca 2021
3.2 Podstawa materialno – prawna.
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.
U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. , Nr 207, poz.
2109 ze zmianami),
3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze
zmianami)
4. PKZW Krajowy Standard Wyceny Podstawowej 1 Wartość Rynkowa i
Odtworzeniowa,
5. PKZW Krajowy Standard Wyceny Podstawowej 3 Operat Szacunkowy
3.3 Źródła danych o nieruchomości
1. Oględziny zewnętrzne nieruchomości.
2. Badanie ksiąg wieczystych
3. Badanie stanu nieruchomości w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego
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4. Dane dotyczące cen transakcyjnych pozyskane ze ewidencji gruntów Starostwa
Powiatowego, badanie własne rynku, informacje z biur obrotu nieruchomościami.
5. informacje zamieszczone na stronach internetowych
Literatura:
6. Przykłady wycen nieruchomości – Instytut Doradztwa Majątkowego Warszawa
styczeń 2011, Wydanie VI,
7. System, zasady i procedury wyceny nieruchomości – R. Cymerman, A. Hopfer
PFSRM Warszawa 2010
4. USTALENIE DAT ISTOTNYCH DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI
NIERUCHOMOŚCI
4.1. Data sporządzenia operatu szacunkowego:

30-06-2021 r.

4.2. Data, na którą określono wartość rynkową
przedmiotu wyceny:
4.3. Data, na którą określono i uwzględniono stan prawny
przedmiotu wyceny:
4.4. Data dokonania oględzin nieruchomości i wywiadu
terenowego:

30-06-2021 r.
22-06-2021 r.
22-06-2021 r.

5. OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI.
5.1 Stan zagospodarowania
Wyceniana nieruchomość lokalowa jest położona na parterze (pierwszej kondygnacji)
budynku wielorodzinnego. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju.
5.2 Stan prawny nieruchomości.
Stan prawny nieruchomości jest uregulowany. Dla nieruchomości prowadzona jest
księga wieczysta nr JG1Z/00036315/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V
Wydział Ksiąg Wieczystych - wydruk ksiąg wieczystych uzyskano ze strony internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości www.ekw.ms.gov.pl. W dniu badania Ksiąg Wieczystych
znajdowały się w nich następujące wpisy:
DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Numer bieżący nieruchomości

Nr podstawy
wpisu
---

1
Lokal

Położenie (numer porządkowy /
Lp.
miejscowość)
1.
Numer
Ulica
Numer lokalu
budynku
Przeznaczenie lokalu
Opis lokalu (rodzaj izby - liczba)

1

Nr podstawy
wpisu
---

PIEŃSK

ROBOTNICZA

61

LOKAL MIESZKALNY
POKÓJ - 3, KUCHNIA, ŁAZIENKA
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Opis pomieszczeń przynależnych (rodzaj
PIWNICA
pomieszczenia)
Kondygnacja
1,0
Przyłączenie - numer księgi
Lp.
wieczystej (nieruchomość, z której
/ 00036314 /
1.
wyodrębniono lokal)
Odrębność (lokal stanowi odrębną
TAK
nieruchomość)
Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z
59,5500 M2
powierzchnią pomieszczeń przynależnych
DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
Spis praw związanych z własnością
Lp. 1.

---

Numer prawa
Rodzaj prawa
Wielkość udziału w nieruchomości
wspólnej, którą stanowi grunt oraz
Lp.
części budynku i urządzenia, które nie
1.
służą wyłącznie do użytku właścicieli
lokali
Numer udziału w
Numer księgi
prawie w księdze,
wieczystej, z której
z której
wyodrębniono lokal
wyodrębniono lokal

Lp.
1.

Rodzaj zmiany

Lp. 1.

1
UDZIAŁ ZWIĄZANY Z WŁASNOŚCIĄ LOKALU

Nr podstawy
wpisu
4, 5

376 / 1000

JG1Z / 00036314 / 6

2

DOKONANO ZMIANY WPISÓW W POLU 1.11.1.6.
ZMIANA WPISU W ZWIĄZKU Z PRZEKSZTAŁCENIEM
UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O
PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE
MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH
GRUNTÓW.
DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ
Właściciele
Nr podstawy
wpisu

---

Lista wskazań udziałów w
Lp.
prawie (numer udziału w prawie/
1 1 /1
1.
wielkość udziału/rodzaj wspólności)
Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię drugie
KONRAD OSKAR KUBACKI, 75021215551
nazwisko, PESEL)
DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

---1, 2

Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki)
1.
REP.C. / KOMO / 61774 / 21 - 2021-04-22, 13:50:59
1. 1 DZ. KW. / JG1Z / 3643 / 21 / 1 - 2021-04-23, 07:30:12 - WPIS WSZCZĘCIA EGZEKUCJI
2.
REP.C. / KOMO / 195938 / 20 - 2020-10-14, 13:43:50
Lp. 1.

---

Numer wpisu
Rodzaj wpisu

1
ROSZCZENIE
ROSZCZENIE DOTYCHCZASOWEGO WŁAŚCICIELA
GRUNTU O OPŁATĘ PRZEKSZTAŁCENIOWĄ W
ODNIESIENIU DO KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 20
LIPCA 2018 R. O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW
ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO
WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW.

Treść wpisu

Jednostka samorządu
terytorialnego (związek
międzygminny) (Nazwa, siedziba,
REGON)

Lp.
1.

Nr podstawy
wpisu
6, 7

GMINA PIEŃSK, PIEŃSK, 230821470
DZIAŁ IV - HIPOTEKA

Lp. 1.

Nr podstawy
wpisu

---
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Numer hipoteki (roszczenia)
Rodzaj hipoteki (roszczenia)

1
3
HIPOTEKA UMOWNA
193771,25 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY
Suma (słownie), waluta
TYSIĄCE SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT JEDEN
25/100) ZŁ
ZABEZPIECZENIE SPŁATY KAPITAŁU
KREDYTU I POŻYCZKI, ODSETEK, ODSETEK
KARNYCH ZA ZWŁOKĘ, PRZYZNANYCH
KOSZTÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INNYCH
ROSZCZEŃ O ŚWIADCZENIA UBOCZNE OD
KREDYTU I POŻYCZKI (ROSZCZEŃ O
ODSZKODOWANIE ZA ZWŁOKĘ, KOSZTÓW
MONITÓW, WEZWAŃ DO ZAPŁATY I
ZAWIADOMIEŃ, KOSZTÓW ZAŚWIADCZEŃ,
Wierzytelność i stosunek prawny (numer
PROWIZJI I OPŁAT, KOSZTÓW WYCEN
NIERUCHOMOŚCI I AUDYTÓW PRAWNCH
wierzytelności / wierzytelność, stosunek Lp. 1. 1
prawny)
NIERUCHOMOŚCI, KOSZTÓW
UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI - GYBY
OBOWIĄZEK TEN OBCIĄŻAŁ BANK), UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO NR
DK/KR-HIP-RNS/3426226/11 WRAZ Z
PÓŹNIEJSZYMI ZM. Z DNIA 15 GRUDNIA
2011 R.; UMOWA POŻYCZKI HIPOTECZNEJ
NR DK/P-RNS/3426226/11 WRAZ Z
PÓŹNIEJSZYMI ZM.Z DNIA 15 GRUDNIA
2011 R.;
Wierzyciel hipoteczny
Inna osoba prawna lub jednostka
GETIN NOBLE BANK S.A. W WARSZAWIE,
organizacyjna niebędąca osobą
Lp. 1.
WARSZAWA, 00418410300000
prawną (nazwa, siedziba, REGON)

5.3 Stan techniczno-użytkowy nieruchomości.
Wyceniany lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym trzy kondygnacyjnym.
Budynek wybudowany w lat 40 XX wieku. r. Działka nie ogrodzona z bezpośrednim
dostępem do drogi głównej. Najbliższe sąsiedztwo stanowią inne budynki mieszkalne
wielorodzinne. Budynek jest posadowiony na peryferyjnej części miejscowości.
Budynek bez docieplenia elewacji z miejscowymi brakami i ubytkami w elewacji,
klatka schodowa w stanie zadawalającym.
Mieszkanie częściowo rozkładowe, składające się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z
wc i korytarza, jeden z pokoi bardzo mały. Tynki w pokojach cementowo wapienne – gładkie.
Podłogi w pokojach licowane panelami w przeciętnym stanie technicznym. Kuchnia i
łazienka w stanie przeciętnym. Okna w ramach z PCV w stanie dobrym.

Instalacja

elektryczna w stanie przeciętnym. Stolarka drzwiowa wewnętrzna – płycinowa. Do
nieruchomości przynależy piwnica. Budynek ogrzewany za pomocą pieca na paliwo stałe,
znajdującym się w piwnicy.
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5.4 Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej
Lokal mieszkalny jest wyposażona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną,
gazową i centralne ogrzewanie.
5.5 Stan otoczenia nieruchomości.

Źródło: http://mapy.google.pl

Wyceniana nieruchomość lokalowa położona w peryferyjnej części nieruchomości
ulicy Robotnicza. Dojazd do nieruchomości dobry. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się
zabudowa wielorodzinna i tereny nizabudowane.

6. WSKAZANIE PRZEZNACZENIA WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI.
Dla wycenianej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, na jego podstawie ustalono, iż przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się
w miejscu oznaczonym jako Tereny mieszkalnictwa
Wyceniana nieruchomość jest użytkowana zgodnie z planem.
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7. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM CELU
I SPOSOBU WYCENY.
7.1. Geneza i opis rynku.
Według Rozporządzenia rzeczoznawca majątkowy określa na potrzeby wyceny właściwy
rynek nieruchomości podobnych, biorąc pod uwagę przedmiot, zakres i cel wyceny oraz
dostępność do danych przedstawiając w szczególności:
•

Rodzaj rynku

•

Obszar rynku

•

Informacje o popycie i podaży ( w tym oferty), potencjał rozwojowy oraz inne
czynnik ekonomiczne, które uzna za istotne.

Analiza rynku ma na celu ustalenie cech rynkowych nieruchomości i umożliwić ocenę
wielkości wpływu tych cech na zróżnicowanie stawek najmu. Analiza obejmowała:
•

Rodzaj rynku : mieszkania – rynek wtórny,

•

Obszar rynku : powiat Zgorzelecki

•

Stan rynku: okres 3 lat od daty wyceny dla lokali mieszkalnych i 5 lat od daty wyceny
dla garaży

Baza transakcji uzyskana z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego , oraz
badanie aktów notarialnych, pozwoliło wyodrębnić kilkanaście transakcji przeniesienia prawa
własności nieruchomości podobnych. Po analizie transakcji i ich warunków (odrzucono
nieruchomości najdroższe, najtańsze i takie w których warunki transakcji nie były rynkowe
Wyodrębniono transakcji nieruchomościami podobnymi
W dalszej części operatu przedstawiono bazę transakcji za okres objęty analizą. Analizą
objęto transakcje kupna sprzedaży nieruchomości podobnych.
7.2. Podaż i popyt na badanym rynku.
Z informacji uzyskanych w biurach pośredników sprzedaży nieruchomości i
przeprowadzonego badania rynku, oraz z lokalnych mediów, jak również z danych
otrzymanych z ewidencji gruntów i budynków a dotyczących cen transakcyjnych sprzedaży
nieruchomości podobnych jest wystarczająca ilość transakcji nieruchomościami podobnymi
do wycenianego. Z analizy rynku daje się zauważyć przewagę popytu nad podażą, co skutkuje
różnicą pomiędzy cenami ofertowymi a transakcyjnymi na poziomie do 5%. Jednocześnie
daje się zauważyć duże zainteresowanie, jeśli chodzi o kupujących, jednak problemy z
Autor opracowania: Rzeczoznawca Majątkowy Dariusz Sas
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uzyskiwaniem kredytów powodują że realny popyt jest niższy. Z analiz aktów notarialnych
umów kupna-sprzedaży oraz zapisów ksiąg wieczystych wynika, iż najczęściej kupowanymi
są mieszkania do 60 m2 . Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości o dużej
powierzchni użytkowej, gdzie ceny są zdecydowanie wyższe.

Tabela: Zbiór nieruchomości podobnych dla lokalu mieszkalnego
Lp.

Data
transakcji

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

2021-06-08
2021-05-24
2021-05-20
2021-05-12
2021-04-15
2021-03-18
2021-02-05
2021-01-29
2020-11-09
2020-08-10
2020-08-07

ulica

Powierzchnia
użytkowa w
m2

Tomaszka
Zgorzelecka
Hutnicza
Kolejowa
Hutnicza
8 Dywizji WP
Zgorzelecka
Hutnicza
Fabryczna
Bolesławiecka
Bolesławiecka

30,10
46,60
43,00
62,00
65,05
57,89
39,40
58,00
44,20
58,60
59,90

Cena
transakcyjna w
zł
90000
119000
80000
154000
235000
150000
100000
150000
180000
140000
160000
Cena Min
Cena Średnia
Cena Max

Jednostkowa
cena
transakcyjna w
zł/m2
2990,03
2553,65
1860,47
2483,87
3612,61
2591,12
2538,07
2586,21
4072,40
2389,08
2671,12
1860,47
2758,97
4072,40

7.3 Określenie trendu wzrostu cen rynkowych oraz aktualizacja cen transakcyjnych.
Ze względu na stabilność cen w analizowanym okresie w dalszych analizach pominięto
wpływ czasu na zmianę cen na analizowanym rynku.

8. WSKAZANIE RODZAJU OKREŚLANEJ WARTOŚCI, WYBORU PODEJŚCIA,
METODY I TECHNIKI SZACOWANIA
8.1 Rodzaj określanej wartości.
Zgodnie z art.151, ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Wartość rynkową
nieruchomości określa się jako szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za
nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranych na warunkach rynkowych pomiędzy
kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z
rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej”
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Według obowiązujących standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych:
KSWP 1 pkt. 3.1 „Wartość rynkowa nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna
jej cena możliwą do uzyskania na rynku w dniu wyceny, przy przyjęciu następujących założeń:
strony umowy są od siebie niezależne, nie działają w sytuacji przymusowej oraz mają
stanowczy zamiar zawarcia umowy; upłynął czas niezbędny do wyeksponowania
nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy”,
KSWP 1 pkt. 1.4

„W celu określenia wartości rynkowej rzeczoznawca majątkowy

powinien określić najbardziej prawdopodobne wykorzystanie nieruchomości uwzględniając
możliwość optymalnego sposobu użytkowania. Wykorzystanie to może stanowić kontynuacje
aktualnego sposobu korzystania z nieruchomości lub jego inny potencjalny sposób
użytkowania.”
Zgodnie z powyższym w celu określenia wartości rynkowej rzeczoznawca majątkowy
powinien ustalić sposób optymalnego lub najbardziej prawdopodobnego użytkowania
nieruchomości, uwzględniając przepisy prawa, cel wyceny, stan i przeznaczenie
nieruchomości oraz stan rynku. Taki sposób oznacza najbardziej prawdopodobne
wykorzystanie nieruchomości, które jest fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione,
prawnie dopuszczalne, ekonomicznie opłacalne i zapewniające najwyższą wartość wycenianej
nieruchomości. Użytkowanie to może stanowić kontynuację aktualnego sposobu użytkowania
lub może polegać na innym sposobie jej użytkowania.
Przedmiotowy lokal zgodnie z dokumentacją i wizją lokalną pełni funkcję mieszkalną.
Wielkość pomieszczeń, jego stan techniczny, rozkład pomieszczeń, standard wykończenia a
także lokalizacja w budynku wielorodzinnym, decydują o pełnej przydatności funkcji
mieszkalnej jako optymalnego sposobu użytkowania.
Na podstawie przyjętych powyżej założeń rodzajem określanej wartości rynkowej jest
wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania (WR)
8.2Wybór podejścia, metody i techniki wyceny.
Sposobu określenia wartości nieruchomości, stanowiące podejście do ich wyceny, są
uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości (art.
152.1 ustawy). Podejściem, które należy zastosować do określenia wartości rynkowej jest
podejście porównawcze lub dochodowe.
Zgodnie z Rozporządzeniem RM w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania
operatu szacunkowego:
Autor opracowania: Rzeczoznawca Majątkowy Dariusz Sas
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„§ 4. 1. Przy stosowaniu 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. (…)
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 oraz cechy tych nieruchomości. Wartość
nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny
nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnicę w
poszczególnych cechach tych nieruchomości.(…)”
Zgodnie ze Notą Interpretacyjną (NI 1).
3.1. Podejście porównawcze stosuje się przy założeniu, że znane są ceny transakcyjne
nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, warunki dokonania transakcji, a
także cechy nieruchomości wpływające na te ceny, zwłaszcza na ich zróżnicowanie.
3.2. 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.
3.3. Do porównań należy wykorzystywać nieruchomości podobne, które były przedmiotem
sprzedaży w okresie najbliższym, poprzedzającym datę wyceny, ale nie dłuższym niż dwa lata
od daty, na którą określa się wartość nieruchomości. Wykorzystanie cen z innych okresów
wymaga szczegółowego uzasadnienia.
3.4. Rzeczoznawca majątkowy określa na potrzeby wyceny właściwy rynek nieruchomości
podobnych, biorąc pod uwagę przedmiot, zakres i cel wyceny oraz dostępność danych,
przedstawiając w szczególności:
a)

rodzaj

rynku

(np.

rynek

lokali

mieszkalnych,

lokali

handlowych,

gruntów

niezabudowanych, itp);
b) obszar rynku (np. osiedle mieszkaniowe, dzielnica, miasto, gmina);
c) okres badania cen (np. miesiąc, kwartał, rok);
d) informacje o popycie i podaży, potencjał rozwojowy oraz inne czynniki ekonomiczne, które
uzna za istotne.
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Po uwzględnieniu celu i zakresu wyceny, przeznaczenia nieruchomości i jej stanu prawnego,
stanu

zagospodarowania nieruchomości

oraz

informacji

rynkowych

o

podobnych

nieruchomościach, właściwą procedurą do określenia wartości rynkowej nieruchomości
będzie metoda korygowania ceny średniej mieszcząca się w podejściu porównawczym.
Zgodnie z Powszechnymi Krajowymi zasadami Wyceny Nota interpretacyjna I(PKZW
NI 1) Zastosowanie podejścia porównawczego, korygowania ceny średniej w wycenie
nieruchomości polega na ty że przy stosowaniu metody korygowania ceny średniej do
porównań przyjmuje się z właściwego rynku nieruchomości co najmniej kilkanaście
nieruchomości podobnych, dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia
transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem
wyceny

określa

się

poprzez

korektę

średniej

ceny

nieruchomości

podobnych

współczynnikami korygującymi. Procedura postępowania przy zastosowaniu metody
korygowania ceny średniej polega na:
•

Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych o znanych cenach transakcyjnych i cechach,
stanowiącego podstawę wyceny,

•

Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny.

•

Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na
rynku nieruchomości.

•

Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych.

•

Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych.

•

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

•

Obliczenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru cen transakcyjnych, stanowiącego podstawę
wyceny, oraz ustalenie ceny minimalnej (Cmin) i ceny maksymalnej (Cmax).

•

Podanie charakterystyki nieruchomości o cenie minimalnej (Cmin) i nieruchomości o cenie
maksymalnej (Cmax), z wyeksponowaniem ich ocen w odniesieniu do przyjętej skali cech
rynkowych.

•

Obliczenie dolnej granicy Wd [Cmin/Cśr] i górnej granicy Wg [Cmax/Cśr] sumy
współczynników korygujących oraz obliczenie zakresów współczynników korygujących
dla poszczególnych cech rynkowych.

•

Określenie wielkości współczynników korygujących, wynikających z ocen wycenianej
nieruchomości z uwzględnieniem określonych granic i położenia ceny średniej w
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przedziale [Cmin , Cmax]. Nie wyklucza się innych sposobów ustalania wielkości
współczynników korygujących cenę średnią.
•

Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości jako iloczyn sumy
współczynników korygujących i średniej jednostki porównawczej, według formuły:

W = Cśr

Ui

gdzie:
W – wartość nieruchomości
Ui – wartość i-tego współczynnika korygującego
n - liczba współczynników korygujących
Cśr - cena średnia
Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości jednostkowej
i liczby jednostek porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy lokalu).

9. PRZEDSTAWIENIE OBLICZEŃ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYNIKU
WYCENY WRAZ Z UZASADNIENIEM.
9.1. Określenie cech rynkowych i ich nasilenie
Dla potrzeb wyceny dokonano analizy lokalnego rynku obejmującego ceny transakcyjne
kupna – sprzedaży lokali mieszkalnych podobnych do wycenianego. Dane do analizy
uzyskano z biur pośrednictwa i obrotu nieruchomościami oraz na podstawie preferencji
potencjalnych nabywców. Wyodrębniono następujące atrybuty mające zasadniczy wpływ na
cenę:
1. Lokalizacja i sąsiedztwo
2. Stan techniczny i technologia budynku
3. Powierzchnia użytkowa lokalu
4. Standard wykończenia lokalu
5. Położenie lokalu w budynku
I na ich podstawie zbudowano tabelę cech rynkowych różnicujących ceny transakcyjne
nieruchomości niezabudowanych . Cechy rynkowe i skalę ich nasilenia przedstawiono w
tabeli poniżej:

Tabela: Cechy rynkowe i skala ich nasilenia
Autor opracowania: Rzeczoznawca Majątkowy Dariusz Sas
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Lp.
1.

Cechy Rynkowe
Lokalizacja

Ocena cechy
Korzystna (3)

Średnio
korzystna (2)

Niekorzystna
(1)
2.

3.

4.

5.

Stan techniczny i
technologia
budynku

Powierzchnia
użytkowa lokalu
Standard
wykończenia lokalu

Położenie lokalu w
budynku

Dobry (2)

Woj. Dolnośląskie, Pieńsk ul. Robotnicza 6 m. 1

Opis oceny
Nieruchomości zlokalizowane w pobliżu przystanków
autobusowych, z dala od głównych tras komunikacyjnych, w
niewielkiej odległości od punktów usługowo- handlowych,
placówek oświatowych i służby zdrowia.
Nieruchomości zlokalizowane w okolicy cechującej się
ograniczoną dostępnością do środków komunikacji
miejskiej, w pewnej odległości od tras komunikacyjnych,
punktów usługowo – handlowych, placówek oświatowych i
służby zdrowia.
Nieruchomość zlokalizowana z dala od środków
komunikacji miejskiej, punktów usługowo – handlowych i
placówek oświatowych, w sąsiedztwie głównych tras
komunikacyjnych
Budynek kilku-kondygnacyjny, wybudowany w technologii
tradycyjnej. W Dobrym stanie tech nicznym.

Gorszy (1)

Budynek kilku-kondygnacyjny lub wyższy w którym trzeba
wykonać prace remontowe i naprawy

Korzystna (2)

Lokale o powierzchni do 50 m2

Mało korzystna
(1)
Bardzo dobry
(3)
Dobry (2)
Zły (1)

Lokale o powierzchni powyżej 50 m2

Lokal wymagający napraw lub ulepszeń
Lokal wymagający remontu

Korzystne (2)

Lokale położone na parterze i pierwszym piętrze budynku.

Przeciętne (1)

Lokale położone na innych piętrach

Lokal wykończony, bez wymaganych remontów lub napraw

9.2 Wagi cech rynkowych
Do pomiaru wpływu cech lokali mieszkalnych na badanym rynku, określających
poziom cen transakcyjnych, wykorzystano metodę opartą na badaniu preferencji nabywców.
W wyniku analizy informacji uzyskanych w biurach nieruchomości a także niezależnych ofert
kupna – sprzedaży rodzajowo podobnych nieruchomości przyjęto do dalszych analiz
następujące wagi cech rynkowych:

Tabela: Wagi cech rynkowych i ich wpływ na cenę dla lokali mieszkalnych
Lp. Cecha rynkowa
Udział cechy
w%
1.
2.
3.
4.

Lokalizacja
Stan techniczny i technologia budynku
Powierzchnia użytkowa lokalu
Standard wykończenia lokalu
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15%
100%

9.3 Obliczenie zakresu sumy współczynników korygujących Wd Wg i określenie
wartości wycenianej nieruchomości dla lokalu mieszkalnego
Cenę średnią, maksymalną i minimalną określono korzystając z danych powyżej. Biorąc
do określania wartości na dzień wyceny. Cenę średnią obliczono dodając wszystkie ceny
sprzedaży przeliczone na 1 m2 i dzieląc przez ilość transakcji.
Cena Min
Cena Średnia
Cena Max

1860,47
2758,97
4072,40

Obliczenie dolnej i górnej granicy sumy wskaźników korygujących:
Cmin/Cśr = 0,6743
Cmax/Cśr = 1,4761
A zatem zbiór wartości wskaźników korygujących Ui dla wycenianej nieruchomości
powinien znajdować się w przedziale:
0,6743 < Ui < 1,4761
9.4 Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomościami o cenie minimalnej oraz
maksymalnej i obliczenie współczynników korygujących i obliczenie wartości
nieruchomości dla lokalu mieszkalnego.
Szczególnej analizie, pod względem cech rynkowych mających wpływ na wartość,
poddano najtańszą i najdroższą nieruchomość z przyjętych do porównań.

CECHY SZACOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
Tabela: Atrybuty nieruchomości szacowanej wraz z oceną:
Lp. Cecha rynkowa
1.
2.

Lokalizacja
Stan techniczny i technologia budynku
Autor opracowania: Rzeczoznawca Majątkowy Dariusz Sas
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Powierzchnia użytkowa lokalu
Standard wykończenia lokalu
Położenie lokalu w budynku

1,0
2,0
2,0

Współczynniki korygujące obliczono na podstawie wag poszczególnych cech oraz
współczynników Wd i Wg. W tabeli poniżej przedstawiono ocenę wycenianej nieruchomości
w stanie na dzień wyceny za pomocą sumy współczynników korygujących
Tabela: Obliczenie współczynników korygujących.
Cena minimalna:

1 860,47

Dolna granica sumy współczynników korygujących:

0,6743

Cena średna:

2 758,97

Suma poprawek odpowiadająca nieruch. przeciętnej:

1,0752

cena maksymalna:

4 072,40

Górna granica sumy współczynników korygujących:

1,4761

Zakres poprawek

Opisy poszczególnych nieruchomości

Parametr porównawczy:

Waga

(cecha)

cechy

od

do

o cenie min.

o cenie max.

Lokalizacja

15%

0,1012

0,2214

1,0

Stan techniczny i technologia budynku

20%

0,1349

0,2952

Powierzchnia użytkowa lokalu

15%

0,1012

Standard wykończenia lokalu

35%

Położenie lokalu w budynku
Razem:

Przyjęty wsp. korekcyjny:

Powierzchnia wyceniana w m2:

Zakres jedn.

Wartość

wycenianej

korekty ceny

poprawek

3,0

2,0

0,0601

0,1613

1,0

2,0

1,0

0,1603

0,1349

0,2214

1,0

2,0

1,0

0,1203

0,1012

0,2360

0,5166

1,0

3,0

2,0

0,1403

0,3763

15%

0,1012

0,2214

1,0

2,0

2,0

0,1203

0,2214

100%

0,6743

1,4761

Suma współczynników korygujących:

1,00

Szacunkowy wartość jednostkowa:

52,45

0,9950

2 745,24

Przyjęta wartość jednostkowego:

2 745,24

Wartość rynkowa nieruchomości:

143 987,84

Po zaokrągleniu do 1%, przyjęto wartość:
WR = 144 000 zł

10. WYNIK KOŃCOWY WYCENY WRAZ Z WNIOSKIEM I UZASADNIENIEM
Oszacowana w podejściu porównawczym wartość rynkowa 50 % prawa odrębnej
własności do lokalu mieszkalnego jest wartością rynkową i uwzględnia atrybuty
Autor opracowania: Rzeczoznawca Majątkowy Dariusz Sas
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nieruchomości takie jak: lokalizacja, stan techniczny i technologia budynku, powierzchnia
użytkowa, wyposażenie. Określone wartości zawierają się pomiędzy cenami minimalną a
maksymalną zaobserwowaną na badanym rynku lokalnym.
Oszacowana wartość rynkowa uwzględnia łączną wartość udziału w lokalu
mieszkalnym oraz udziałów w częściach wspólnych budynku i gruntu. Wyliczona wartość
rynkowa nieruchomości jest najbardziej prawdopodobną jej ceną, po której będzie można
zbyć nieruchomość przy założeniu jej aktualnego sposobu użytkowania. Warunkiem
uzyskania na rynku takiej ceny za przedmiotową nieruchomość jest upływ czasu niezbędny
do wyeksponowania nieruchomości na rynku i w odniesieniu do negocjacji warunków
sprzedaży, nie działanie w sytuacji przymusowej oraz pełna niezależność i racjonalność
podejmowanych decyzji.
Określona wartość nieruchomości odzwierciedla stan rynku na dzień wyceny.
odpowiada cenie, jaką można uzyskać przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży, zakładając, że
w czasie negocjowania umowy ceny nie uległy zmianie.
Określona wartość rynkowa nie obejmuje podatków i opłat, jakie potencjalny nabywca
zobowiązany jest zapłacić.
Do określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej przeanalizowano rynek
kupna – sprzedaży nieruchomości podobnych, odnotowanych na terenie objętym analizą w
okresie objętym analizą poprzedzających datę na jaką określono wartość nieruchomości.

11. KLAUZULE I OGRANICZENIA
•

Operat został sporządzony zgodnie z przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi
Zasadami wyceny (PKZW);

•

Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości dokonano wg stanu na dzień wyceny;

•

Operat sporządzono wyłącznie dla celów określonych w punkcie 2.

•

Za wykorzystanie operatu do innych celów, jak również przez osoby trzecie autor nie
ponosi odpowiedzialności;

•

Założono, że rzeczoznawcy udostępniono wszelkie niezbędne dokumenty mogące mieć
wpływ na ustalenie wartości nieruchomości;

•

Określona w niniejszym operacie wartość rynkowa nieruchomości jest aktualna przez 12
miesięcy od daty sporządzenia operatu, tj. do dnia 30-06-2021 pod warunkiem iż nie
zaistnieją okoliczności mające wpływ na zmianę wartości;

Autor opracowania: Rzeczoznawca Majątkowy Dariusz Sas

Strona 20 z 24

Podpis:

Określenie wartości lokalu mieszkalnego.
Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania (WR)

•

Woj. Dolnośląskie, Pieńsk ul. Robotnicza 6 m. 1

Zakłada się prawidłowość danych dostarczonych przez Zamawiającego;
Operat szacunkowy opracował:
Rzeczoznawca majątkowy
Dariusz Sas
Uprawnienia nadane przez Ministra
Infrastruktury i Rozwoju nr 6020
Bolesławiec, 30 Czerwca 2021 r.
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12. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1

Wskazanie obszarów ryzyka związanych z nieruchomością wraz z ogólną opinią na
temat kierunku wpływu powyższego na poziom wartości wycenianej nieruchomości w
przyszłości.
Zgodnie ze standardem KSWS 3 „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”
rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek, na podstawie dostępnych źródeł informacji i
znajomości rynku, wskazać obszary ryzyka związanego z nieruchomością, jako przedmiotem
zabezpieczenia, w tym z przewidywanymi zmianami na danym rynku nieruchomości oraz
ryzykiem związanym z oceną danej nieruchomości przez inwestorów wraz z ogólną opinią na
temat wpływu powyższego na poziom wartości wycenianej nieruchomości w przyszłości.
Uwzględniając powyższe wymogi należy ujawnić poznane w trakcie szacowania
nieruchomości okoliczności ograniczające jej przydatność dla zabezpieczenia wierzytelności.
Czynniki zewnętrzne
Stan ogólny gospodarki
Stan ogólny rynku nieruchomości
Interwencjonizm państwowy
Rynki powiązane
Ryzyko segmentu rynku i jego płynność

Stabilny wzrost gospodarczy
Stabilizacja relacji popytowo-podażowej
Brak szczególnych regulacji, charakter wolnego
rynku
Rynek nieruchomości lokalowych rynek pierwotny
Ryzyko małe, płynność przeciętna

Czynniki ryzyka związane z nieruchomością opiniowaną
1. Ryzyko rynku (rodzaj nieruchomości)
2. Cechy fizyczne nieruchomości (powierzchnia,
standard)
3. Ryzyko prawne (informacje dotyczące
uregulowania stanu prawnego, dokumentacji,
pozwoleń na budowę, żytkowanie itp.)
4. Ryzyko związane z przeznaczeniem
nieruchomości w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
5. Ryzyko techniczne (związane ze stanem
zaawansowania inwestycji, dostępnością
mediów, stopniem zużycia)
6. Ryzyko spowodowane obciążeniami
publiczno-prawnymi oraz zmianami
administracyjnymi
7. Ryzyko otoczenia i sąsiedztwa nieruchomości
8. Zagrożenia środowiskowe (tereny zalewowe,
skażenie środowiska itp.)
9. Ryzyko inwestora indywidualnego (związanego
z możliwością niewykonania prac przez inwestora
indywidualnego)

Lokalny rynek nieruchomości lokalowych
mieszkalnych, rynek wtórny
Powierzchnia typowa,
Stan prawny uregulowany,
Opracowany MPZP- sposób korzystania zgodny z
zapisami planu
Niskie
Brak
Małe ryzyko zmiany charakteru sąsiedztwa
nieruchomości w kierunku negatywnym
brak
Niskie

Przewidywane zmiany na danym rynku nieruchomości w relacji do szacowanej
Przewidywane zmiany popytu mogące mieć wpływ

Nie przewiduje się w krótkim okresie czasu
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na szacowaną nieruchomość (np. nowe inwestycje
w miejscowości skutkujące wzrostem ilości miejsc
pracy)
2. Przewidywane zmiany podaży mogące mieć
wpływ na szacowaną nieruchomość (np. wzrost
podaży wynikający z realizacji nowych projektów
w toku lub realizacji
projektów planowanych)
3. Ryzyko związane ze zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub zmianą
funkcji nieruchomości
4. Trend zmiany cen na rynku na dzień wyceny i
prognozowany
5. Przewidywany okres ekspozycji na rynku
6. Przewidywany kierunek zmian na rynku
nieruchomości (cykle koniunkturalne –
krótko i długoterminowe)
7. Przewidywane/prawdopodobne zmiany
lokalnych trendów ekonomicznych (np.
prognoza wskazująca na wzrost populacji)

Woj. Dolnośląskie, Pieńsk ul. Robotnicza 6 m. 1

Brak przewidywanych mogących mieć wpływ na
wartość

Niskie
Stabilizacja relacji popytowo-podażowych
Około 6 - 9 miesięcy na rynku o zasięgu lokalnym
krótki okres czasu:
• stabilizacja cen i wartości na rynku
długi okres czasu:
• umiarkowany wzrost cen
Uwarunkowane są czynnikami zewnętrznymi
mogącymi wystąpić w przyszłości, w stanie
obecnym brak czynników wpływających znacząco
na zmianę lokalnych trendów ekonomicznych

Ryzyko związane z oceną danej nieruchomości przez inwestorów (potencjalnych
klientów)
1. Ocena wartości nieruchomości w okresie kilku
lat
2. Ogólna atrakcyjność nieruchomości (atuty)
3. Niekorzystne cechy nieruchomości
4. Obciążenia na nieruchomości
5. Przewidywany wzrost kosztów obsługi
nieruchomości
7. Ryzyko zmian lokalnych preferencji
8. Ryzyko wynikające z przewidywanego
sąsiedztwa
9. Kierunki rozwoju terenów przyległych
(nieuciążliwe, uciążliwe; jakie)

Prognoza umiarkowanego wzrostu cen
Lokalizacja w strefie miejskiej , atrakcyjność dobra
brak
brak
Nie przewiduje się ,
Małe,
Małe,
Bezpośrednie sąsiedztwo nieuciążliwe

Nieruchomość może stanowić przedmiot zabezpieczenia wierzytelności
Klauzula:
•
Powyższą opinię dotyczącą obszarów ryzyka rynkowego związanego z wycenianą nieruchomością sporządzono przy założeniu
niezmienności czynników zewnętrznych wpływających na lokalny rynek nieruchomości i przy aktualnym stanie rynku.
Zmiana czynników zewnętrznych w wyniku zdarzeń, których prognoza przez rzeczoznawcę majątkowego nie jest niemożliwa ( np. zdarzenia
wywołane siłami natury, zmiana sytuacji na rynkach międzynarodowych, zmiana sytuacji politycznych itp) oraz tempo zmiany stanu rynku
mogą mieć wpływ na poziom wartości opiniowanej nieruchomości

Załącznik nr 2
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