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Wyciąg z operatu szacunkowego 
Określenie 
nieruchomości: 

W niniejszym operacie szacunkowym wyceną objęto: 
1) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o 
nr ewidencyjnym 168 AM–5 i powierzchni 0,5300 ha obręb Winiary, gmina Gdów, 
powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach,  
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi KW 
nr KR2Y/00032085/0; 
2) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o 
nr ewidencyjnym 169/5 AM–5  i powierzchni 0,6161 ha obręb Winiary, gmina Gdów, 
powiat wielicki, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, 
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi KW 
nr KR2Y/00032193/0;  

  

Opis 
nieruchomości: 

Wyceniana nieruchomość położona jest w miejscowości Winiary w gminie 
Gdów, w bezpośrednim otoczeniu terenów niezabudowanych i lasów. Działki 
położone w sąsiedztwie drogi publicznej, asfaltowej. Jednak bezpośredni wjazd na 
teren działek odbywa się drogą gruntową na zasadzie nieodpłatnej i bezterminowej 
służebność przejazdu i przechodu od drogi (działki nr 174 w Winiarach) po 
nieruchomości składającej się z działek nr 169/6 i 169/7 szlakiem szerokości 4,0 m 
(wpis w dziale I-Sp księgi wieczystej KR2Y/00032193/0).  

Dodatkowo należy mieć świadomość, że na mocy zapisów w dziale III księgi 
wieczystej działka nr 169/5 obręb Winiary jest obciążona nieodpłatną i bezterminowa 
służebność przejazdu i przechodu szlakiem szerokości 4,0 m na rzecz 
każdoczesnych właścicieli nieruchomości składających się z działek nr 134/2, 169/2, 
169/3, 169/4 w Winiarach. Dostęp do działki nr 168 obręb Winiary właściwie możliwy 
tylko poprzez działkę nr 169/5. 
Wyceniana nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi działki o numerach 
ewidencyjnych 168 i 169/5 AM–5 obręb Winiary o powierzchni łącznej 1,1461 ha.  
 Powierzchnia działki nr 168 wynosi 0,53 ha, zaś działki nr 169/5 – 0,6161 ha. 
Działki te położone są w sąsiedztwie, przy zabudowaniach wsi Winiary.  
 Teren obu działek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z którym działki przeznaczone są w części pod tereny 
zabudowy zagrodowej oraz w części pod tereny rolne i leśne (szczegółowy opis 
przeznaczenia każdej z nieruchomości przedstawia pkt. 9).  
 Teren każdej z nieruchomości ze znacznym spadkiem w kierunku 
południowym. Kształt działek nieregularny, w formie wieloboku,  nie utrudniający 
jednak ich optymalnego zagospodarowania.  
 Na dzień wizji lokalnej działka nr 168 była niezabudowana, 
niezagospodarowana, w całości zalesiona (samosiewy drzew i krzewów bez 
wartości użytkowej). Na działce nr 169/5 w części od strony drogi dojazdowej były 
ruiny budynku gospodarczego (ta część działki przeznaczona jest w mpzp pod 
tereny zabudowy zagrodowej), dalsza część działki była niezabudowana, porośnięta 
trawą i chwastami, natomiast w części od strony drogi asfaltowej na działce rosły 
drzewa (las). Działki nie są odgrodzone. Pozostałości budynku gospodarczego 
(stodoły) bez wartości użytkowej. W granicach działek nr 168 i 169/5 przebiega 
podziemna sieć gazowa (gazociąg wysokoprężny gwA500). Znacząco ta sieć obniża 
potencjał inwestycyjny przedmiotowej działki. 
 Wyceniana nieruchomość tj. działka 169/5 ma możliwość podłączenia do 
sieci energii elektrycznej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (infrastruktura 
techniczna na rysunku poniżej). Sieci te nie znajdują się bezpośrednio przy granicy 
działki, ale wyceniana działka znajduje się w ich zasięgu. Przez północną część 
działki nr 169/5 obręb Winiary przebiega napowietrzna linia energetyczna, przy czym 
słupy są posadowione na działkach sąsiednich. 

  

Własność: Grupa M-T-B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Lednica Górna 
REGON 35675940400000 w udziale 1/1. 

  

Cel wyceny: Określenie wartości rynkowej ww. nieruchomości dla potrzeb sprzedaży w ramach 
prowadzonego postępowania upadłościowego. 
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Wartość 
nieruchomości: 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach 
działek o numerach ewidencyjnych 168 i 169/5 AM–5 i powierzchni łącznej 1,1461 
ha obręb  Winiary, gmina Gdów, powiat wielicki określona została wg stanu i 
poziomu cen z dnia wyceny w wysokości: 

99 400 zł  
słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych  

w tym: 

 prawo własności nieruchomości gruntowej objętej KW nr 
KR2Y/00032085/0 – działki 168 obręb  Winiary, gmina Gdów …………. 27 700 z 

 prawo własności nieruchomości gruntowej objętej KW nr 
KR2Y/00032193/0 – działki 169/5 obręb  Winiary, gmina Gdów …..….. 71 700 zł 

Data określenia 
wartości: 

31 sierpnia 2021 roku 

Data 
sporządzenia 
operatu: 

31 sierpnia 2021 roku 

Pieczęć i podpis 
rzeczoznawcy: 
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1. PRZEDMIOT WYCENY 

W niniejszym operacie szacunkowym wyceną objęto: 

1) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o nr 

ewidencyjnym 168 AM–5 i pow. 0,5300 ha obręb Winiary, gmina Gdów, powiat 

wielicki, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach,  

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi KW nr 

KR2Y/00032085/0; 

2) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o nr 

ewidencyjnym 169/5 AM–5  i pow. 0,6161 ha obręb Winiary, gmina Gdów, powiat 

wielicki, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach,  

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi KW nr 

KR2Y/00032193/0;  

Właściciel nieruchomości: Grupa M-T-B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

Lednica Górna REGON 35675940400000 w udziale 1/1. 

 

Te dwie nieruchomości wieczystoksięgowe zdecydowano się wycenić w jednym 

operacie szacunkowym z uwagi na fakt, iż znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 

względem siebie oraz stanowią własność jednej osoby prawnej. Dodatkowo dojazd do działki 

nr 168 obręb Winiary jest możliwy jedynie z działki nr 169/5 obręb Winiary. 

 

 

2. ZAKRES WYCENY 

Wycenie podlegają następujące nieruchomości: 

1) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o nr 

ewidencyjnym 168 AM–5 i pow. 0,5300 ha obręb Winiary, gmina Gdów, powiat 

wielicki, województwo małopolskie; 

2) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki o nr 

ewidencyjnym 169/5 AM–5  i pow. 0,6161 ha obręb Winiary, gmina Gdów, powiat 

wielicki, województwo małopolskie;  

Wyceny przedmiotowych nieruchomości dokonano według ich stanu i poziomu cen z 

dnia sporządzenia wyceny.  
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3. CEL WYCENY 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej ww. nieruchomości dla potrzeb 

sprzedaży w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego. 

4. PODSTAWY FORMALNE WYCENY 

Zlecenie otrzymane od Syndyka Masy Upadłości Pana Dariusza Chudego dotyczące 

określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek 

o numerach ewidencyjnych 168 i 169/5 AM–5 i powierzchni łącznej 1,1461 ha obręb Winiary, 

gmina Gdów, powiat wielicki dla potrzeb sprzedaży w ramach prowadzonego postępowania 

upadłościowego. 

 

5. PODSTAWY PRAWNE WYCENY 

Przy sporządzaniu niniejszego operatu szacunkowego korzystano z następujących 

aktów prawnych:  

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

Dz. U. 2020 poz. 65 z dnia 22 listopada 2019 roku). 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1145 z dnia 16 maja 2019 roku). 

3. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2020 

r., poz. 1655). 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 293 dnia z 6 lutego 2020 roku). 

5. Ustawa z 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147 

z późniejszymi zmianami). 

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

z późniejszymi zmianami. 

7. Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity  

Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z dnia 19 lipca 2019 roku). 

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

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (tekst jednolity  

Dz. U. z 2021 r. poz. 555 z dnia 03 marca 2021 roku). 

9. Uchwała Nr XXI/122/2007 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Winiary, w jego 

granicach administracyjnych. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001460
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001460
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001460
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001460


Wycena prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  
w granicach działek nr 168 i 169/5 AM–5, ob. 0025 Winiary, gm. Gdów, pow. wielicki 

7 
 

6. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 

W procesie wyceny wykorzystano następujące źródła danych:  

1. Oględziny nieruchomości przeprowadzone w dniu 23 maja 2021 roku. 

2. Księga wieczysta o nr KR2Y/00032085/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w 

Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach. 

3. Księga wieczysta o nr KR2Y/00032193/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w 

Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach. 

4. Uproszczony wypis z rejestru gruntów. 

5. Kopia mapy ewidencyjnej. 

6. Baza danych autora operatu szacunkowego. Informacje własne, uzyskane drogą 

samodzielnego gromadzenia danych o zawartych transakcjach kupna sprzedaży 

podobnych nieruchomości na rynku lokalnym. 

7. Baza danych o rynku nieruchomości - analiza własna wyceniającego  

na podstawie danych z Biur Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami w zakresie cech 

rynkowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych wpływających na poziom 

cen transakcyjnych.  

8. Nota Interpretacyjna NI 1 – Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie 

nieruchomości. 

 

7. DATY ISTOTNE DLA OPERATU 

Data sporządzenia wyceny:                 31 sierpnia 2021 roku 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:             31 sierpnia 2021 roku 

Data, na którą określono i uwzględniono  

stan przedmiotu wyceny:                 23 maja 2021 roku 

Data dokonania oględzin nieruchomości:              23 maja 2021 roku          

 

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 

 

Stan prawny nieruchomości określono w oparciu o wgląd do ksiąg wieczystych 

poszczególnych nieruchomości o numerach KR2Y/00032085/0 i KR2Y/00032193/0 

prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg 

Wieczystych z siedzibą w Dobczycach oraz w oparciu o uproszczony wypis z rejestru 

gruntów wydany przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce. 
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Stan prawny według KW nr KR2Y/00032085/0 

Dział I: Oznaczenie nieruchomości 

Położenie: województwo małopolskie, powiat wielicki, gmina Gdów, miejscowość Winiary 

Nr działki: 168 

Przyłączenie (nr KW; obszar): 00023823; 0,5300 ha 

Obszar: 0,5300 ha 

 

Dział I: Spis praw związanych z własnością 

Brak wpisów. 

 

Dział II: Własność 

Grupa M-T-B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Lednica Górna  

REGON 35675940400000 w udziale 1/1. 

 

Dział III: Prawa, roszczenia i ograniczenia 

Brak wpisów. 

 

Dział IV: Hipoteki 

Numer hipoteki: 1 

Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna łączna 

Suma: 354 735,00 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć) 

Wierzytelność 1: spłata wierzytelności 

Stosunek prawny: Umowa zlecenia udzielenia gwarancji bankowej nr 2/2011 z dnia 

19.04.2011 r. 

Wierzytelność 2: odsetki, przyznane koszty postępowania, roszczenia o zapłatę opłat i 

prowizji, koszty windykacji, koszty opinii, ekspertyz, wycen, ubezpieczeń, a także pozostałe 

należności wynikające z umowy gwarancji 

Stosunek prawny: Umowa zlecenia udzielenia gwarancji bankowej nr 2/2011 z dnia 

19.04.2011 r. 

Księga współobciążona: KR2Y/00032193/0 

Wierzyciel hipoteczny: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Sieprawiu z/s Kraków, 

REGON 00050028600000 

 

Numer hipoteki: 2 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 13 048,20 zł (trzynaście tysięcy czterdzieści osiem 20/100) 

Wierzytelność: podatek od towarów i usług - VAT za 11.2013 r. 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 5/285/14 z dnia 13 lutego 2014 r. 
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Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Warszawa, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 3 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 5 843,70 zł (pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy 70/100) 

Wierzytelność: podatek od towarów i usług - VAT za 12.2013 r. 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 5/309/14 z dnia 19 lutego 2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Warszawa, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 4 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 26 564,60 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery 60/100) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT 4 za miesiące 10.2013 r., 

11.2013 r., 12.2013 r. w wysokości kwoty należności głównej tj. 16 996,00 zł oraz kwota 

odsetek 713,70 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 3/1104/14 z dnia 08.05.2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s Wieliczka, organ 

reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 5 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 59 272,40 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 40/100) 

Wierzytelność: podatek od towarów i usług - VAT za miesiąc 02.2014 r. w wysokości kwoty 

należności głównej tj. 38 834,00 zł oraz kwota odsetek 680,90 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 5/1090/14 z dnia 08.05.2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s Wieliczka, organ 

reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 6 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 523,50 zł (pięćset dwadzieścia trzy 50/100) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób prawnych - CIT za 11.2013 r. i 12.2013 r. w 

wysokości kwoty należności głównej tj.0 zł oraz kwota odsetek 349,00 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM/4/1277/14 z dnia 20 maja 2014 r. 
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Wierzyciel hipoteczny: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s Wieliczka, organ 

reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 7 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 11 367,00 zł (jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób prawnych - CIT za 04.2014 r. w wysokości 

kwoty należności głównej tj. 7 533,00 zł oraz kwota odsetek 45,00 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM/4/1427/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s Wieliczka, organ 

reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 8 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 9 200,55 zł (dziewięć tysięcy dwieście 55/100) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące: 01/2014, 02/2014, 

03/2014 w wysokości kwoty należności głównej, tj. 5.847,00 zł oraz kwota odsetek 286,70 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 3/2432/14 z dnia 8 września 2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Wieliczka, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 9 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 11 451,15 zł (jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden 15/100) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc 06/2014 w wysokości 

kwoty należności głównej, tj. 7.533,00 zł oraz kwota odsetek 101,10 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 4/2462/14 z dnia 8 września 2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Wieliczka, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 10 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 2 101,65 zł (dwa tysiące sto jeden 65/100) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 4 za m-c 4/2014 w wysokości 

kwoty należności głównej tj. 1320,00 zł oraz kwota odsetek 81,10 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 3/108/15 z dnia 20.01.2015 r. 
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Wierzyciel hipoteczny: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s Wieliczka, organ 

reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 11 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 2 061,15 zł (dwa tysiące sześćdziesiąt jeden 15/100) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 4 za m-c 5/2014 w wysokości 

kwoty należności głównej tj. 1.305,00 zł oraz kwoty odsetek 69.10 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 3/107/15 z dnia 20.01.2015 r.  

Wierzyciel hipoteczny: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s Wieliczka, organ 

reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 12 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 1 897,20 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt siedem 20/100) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 4 6/2014 w wysokości 

należności głównej tj. 1.211.00 zł oraz kwota odsetek 53,80 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 3/106/15 z dnia 20.01.2015 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s Wieliczka, organ 

reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 13 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 1 168,80 zł (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt osiem 80/100) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 4 za m-c 7/2014 w wysokości 

kwoty należności głównej tj. 752.00 zł oraz kwota odsetek 27,20 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 3/105/15 z dnia 20.01.2015 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s Wieliczka, organ 

reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 14 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa łączna 

Suma: 5 899,00 zł (pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) 

Wierzytelność: kwota główna + należności uboczne 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy w postaci wyroku z dnia 12 grudnia 2014 r. Sądu 

Rejonowego w Opolu w sprawie V GC 1080/14 "UPR" 

Księga współobciążona: KR2Y/00032193/0 
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Wierzyciel hipoteczny: GOSER - BWM Spółka z o. o. z/s Opole, REGON 16003103100000 

 

Numer hipoteki: 15 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 161 912,62 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwanaście 62/100) 

Wierzytelność: należność główna + odsetki + koszty upomnienia + koszty egzekucji, łącznie 

107.941,75 zł + 50% całości kwoty, tj. 53.970,87 zł 

Stosunek prawny: tytuły wykonawcze nr: SM 3/342/15 z dnia 13.05.2015 r.; SM 3/343/15 z 

dnia 13.05.2015 r.; SM 3/341/15 z dnia 13.05.2015 r.; SM 3/340/15 z dnia 13.05.2015 r.; SM 

3/339/15 z dnia 13.05.2015 r.; SM 5/469/15 z dnia 26.06.2015.; SM 4/230/15 z dnia 

13.04.2015 r.; SM 4/521/15 z dnia 13.07.2015 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z/s Opole, 

REGON 00102292000092 organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Kopia księgi wieczystej w załączeniu do operatu szacunkowego. 

 

Stan prawny według KR2Y/00032193/0  

Dział I: Oznaczenie nieruchomości 

Położenie: województwo małopolskie, powiat wielicki, gmina Gdów, miejscowość Winiary 

Nr działki: 169/5 

Przyłączenie (nr KW; obszar): 00021571; 0,6161 ha 

Obszar: 0,6161 ha 

 

Dział I: Spis praw związanych z własnością 

Numer prawa: 1 

Rodzaj prawa: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi 

wieczystej 

Treść prawa: nieodpłatnie na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości składających 

się z działek nr 134/2, 169/2, 169/3, 169/4 i 169/5 w Winiarach bezpłatna i bezterminowa 

służebność przejazdu i przechodu od drogi (działki nr 174 w Winiarach) po nieruchomości 

składającej się z działek nr 169/6 i 169/7 szlakiem szerokości 4,0 m 

 

Dział II: Własność 

Grupa M-T-B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Lednica Górna  

REGON 35675940400000 w udziale 1/1. 

 

Dział III: Prawa, roszczenia i ograniczenia 

Numer wpisu 1 
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Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością 

Treść wpisu: nieodpłatnie, bezpłatna i bezterminowa służebność przejazdu i przechodu po 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 169/5 szlakiem szerokości 4,0 m 

Wskazanie innej nieruchomości: na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości 

składających się z działek nr 134/2, 169/2, 169/3, 169/4 w Winiarach 

 

Numer wpisu 3 

Rodzaj wpisu: inny wpis 

Treść wpisu: wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika Grupa M-T-B Sp. z o. o. w 

Lednicy Górnej, na rzecz wierzyciela - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce 

Skarb Państwa: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s Wieliczka,  

REGON 35000428300000, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer wpisu 15 

Rodzaj wpisu: inny wpis 

Treść wpisu: przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości dłużnika Grupa M-T-B Sp. z o. o. 

nowego wierzyciela: Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce 

Skarb Państwa: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s Wieliczka,  

REGON 00102127000276, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Dział IV: Hipoteki 

Numer hipoteki: 1 

Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna łączna 

Suma: 354 735,00 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć) 

Wierzytelność 1: spłata wierzytelności 

Stosunek prawny: Umowa zlecenia udzielenia gwarancji bankowej nr 2/2011 z dnia 

19.04.2011 r. 

Wierzytelność 2: odsetki, przyznane koszty postępowania, roszczenia o zapłatę opłat i 

prowizji, koszty windykacji, koszty opinii, ekspertyz, wycen, ubezpieczeń, a także pozostałe 

należności wynikające z umowy gwarancji 

Stosunek prawny: Umowa zlecenia udzielenia gwarancji bankowej nr 2/2011 z dnia 

19.04.2011 r. 

Księga współobciążona: KR2Y/00032085/0 

Wierzyciel hipoteczny: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Sieprawiu z/s Kraków, 

REGON 00050028600000 

 

Numer hipoteki: 2 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 
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Suma: 30 394,50 zł (trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 50/100) 

Wierzytelność: podatek od towarów i usług - VAT za 10.2013 r. 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 5/10/14 z dnia 2 stycznia 2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Warszawa, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 3 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 15 691,05 zł (piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden 05/100) 

Wierzytelność: podatek od towarów i usług - VAT za 11.2013 r. 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 5/112/14 z dnia 20 stycznia 2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Warszawa, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 4 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 85 239,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) 

Wierzytelność: podatek od towarów i usług - VAT za 04.2014 r. w wysokości kwoty 

należności głównej tj. 56 393,00 zł oraz kwota odsetek 433,00 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 5/1494/14 z dnia 16 czerwca 2014 

Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Warszawa, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 5 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 11 454,00 zł (jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób prawnych - CIT za 03.2014 w wysokości kwoty 

należności głównej tj. 7533,00 zł oraz kwota odsetek 103,00 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy nr SM 4/1275/14 z dnia 20 maja 2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Warszawa, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 6 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 34 600,50 zł (trzydzieści cztery tysiące sześćset 50/100) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób prawnych - CIT za 12.2013 w wysokości kwoty 

należności głównej tj. 22621,00 zł oraz kwota odsetek 446,00 zł 
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Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 4/1276/14 z dnia 20 maja 2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Warszawa, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 7 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 9 257,10 zł (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem 10/100) 

Wierzytelność: podatek od towarów i usług za miesiąc 06/2014 w wysokości kwoty 

należności głównej oraz kwoty odsetek 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 5/2304/14 z dnia 2 września 2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Warszawa, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 8 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 11 532,00 zł (jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób prawnych za okres 05/2014 w wysokości kwoty 

należności głównej oraz kwoty odsetek 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 4/1842/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Warszawa, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 9 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 40 189,65 zł (czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 65/100) 

Wierzytelność: podatek od towarów i usług za miesiąc 07/2014 w wysokości kwoty 

należności głównej tj. 26.517,00 oraz kwota odsetek 276,10 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 5/2606/14 z dnia 2 października 2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Warszawa, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 10 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 11 432,55 zł (jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa 55/100) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób prawnych za okres 07.2014 w wysokości kwoty 

należności głównej tj. 7.533,00 zł oraz kwota odsetek 88,70 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 4/2614/14 z dnia 2 października 2014 r. 
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Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Warszawa, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 11 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 11 418,45 zł (jedenaście tysięcy czterysta osiemnaście 45/100) 

Wierzytelność: podatek dochodowy od osób prawnych za okres 08/2014 w wysokości kwoty 

należności głównej tj. 7.533,00 zł oraz kwota odsetek 79,30 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 4/2849/14 z dnia 5 listopada 2014 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s 

Warszawa, organ reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 12 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 13 682,40 zł (trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa 40/100) 

Wierzytelność: podatek od towarów i usług VAT za m-c 10/2014 w wysokości kwoty 

należności głównej tj. 9011,00 zł oraz kwota odsetek 110,60 zł 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy SM 5/110/15 z dnia 20.01.2015 r. 

Wierzyciel hipoteczny: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce z/s Wieliczka, organ 

reprezentujący Skarb Państwa 

 

Numer hipoteki: 13 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

Suma: 5 899,00 zł (pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) 

Wierzytelność: kwota główna + należności uboczne 

Stosunek prawny: tytuł wykonawczy w postaci wyroku z dnia 12 grudnia 2014 r. Sądu 

Rejonowego w Opolu w sprawie V GC 1080/14 "UPR" 

Księga współobciążona: KR2Y/00032085/0 

Wierzyciel hipoteczny: GOSER - BWM Spółka z o. o. z/s Opole, REGON 16003103100000 

 

Kopia księgi wieczystej w załączeniu do operatu szacunkowego. 
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Stan prawny według operatu ewidencji gruntów: 

Województwo: małopolskie 

Powiat: wielicki 

Jednostka ewidencyjna: 
Obręb ewidencyjny: 

121902_2, Gdów – obszar wiejski 
121902_2.0025, Winiary 

 
Nr jednostki rejestrowej: G732 

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY: 

Udział 
Forma władania 

Dane osoby fizycznej / instytucji 

1/1 
własność 

GRUPA M-T-B SPÓŁKA Z O.O. Z S. W LEDNICY GÓRNEJ 
siedziba: Lednica Górna 73A, 32-020 Lednica Górna 

DZIAŁKI EWIDENCYJNE:  

Arkusz Nr działki Adres / Położenie 
Powierzchnia 

[ha] 

Użytek i klasa bonitacyjna 
Nr KW lub inne dokumenty 

Użytek Pow. [ha] 

5 168 - 0.5300 
RIVa 0,34 KR2Y/00032085/0 

AN 5880/2008 LsIV 0.19 

Identyfikator: 121902_2.0025.168; 

5 169/5 Winiary 227 0.6161 

RIVa 0.3555 

KR2Y/00032085/0 
AN 5880/2008 

LsIV 0.1867 

B-PsIV 0.0739 

Identyfikator: 121902_2.0025.AR_5.169/5 
 

Razem powierzchnia działek [ha]: 1.1461 ha 

Słownie: 
jeden hektar tysiąc czterysta sześćdziesiąt jeden metrów 
kwadratowych 

 

Oznaczenia użytków i klas 

B-PsIV - Grunty rolne zabudowane 
LsIV - Lasy 

RIVa - Grunty orne 

 

Uproszczony wypis z rejestru gruntów w załączeniu do operatu szacunkowego 
 

Stan prawny zapisany w księdze wieczystej jest zgodny ze stanem prawnym zawartym w 

ewidencji gruntów i budynków. 

 

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. 
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Na podstawie analizy aktów prawa miejscowego w Urzędzie Gminy Gdów ustalono, iż 

przedmiotowe działki nr 168 i 169/5 znajdują się na obszarze, dla którego dokumentem 

planistycznym jest MPZP (Uchwała Nr XXI/122/2007 Rady Gminy Gdów z dnia 27 grudnia 

2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Winiary, 

w jego granicach administracyjnych). Zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego 

planu przeznaczenie działek jest następujące: 

 dla działki nr 168  

 Teren zalesień, symbol ZAL10  

 Teren lasów, symbol ZL16 

 Ulica/droga główna, symbol KDG967 

 dla działki nr 169/5:  

 Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

symbol RM33 

 Tereny rolnicze, symbol R34  

 Teren lasów, symbol ZL16 

 Teren rolniczy sadów, symbol RS45 

Ponadto przez teren działek 168 i 169/5 przebiega podziemny gazociąg wysokoprężny gwA500, 

oznaczony na rysunku planu grubą czarną linią. 

 

Rysunek nr 1. Fragment załącznika graficznego z MPZP gminy Gdów dla dz. 168 i 169/5. 
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1. Wyznacza się tereny rolnicze - oznaczone na rysunku planu symbolem R, w tym: R1, R2, 

R3, R4, R5, R6, RM7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, 

R21, R23, R24, R25, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, 

R,40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50. 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu R ustala się jako uprawy polowe oraz rolnicze użytki 

zielone, uprawy ogrodnicze, sady itp. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu R ustala się jako możliwość: 

1) lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) lokalizacji dojazdów nie wydzielonych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych; 

3) lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej (o ile posiada dostęp do drogi publicznej) 

związanej z areałem gruntów rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha w danej 

miejscowości lub w sołectwie przyległym, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej zabudowy, 

na zasadach określonych w § 5; 

4) lokalizacji ogólnodostępnych elementów małej architektury; 

5) lokalizacji zieleni; 

6) lokalizacji wód otwartych; 

7) renaturyzacji łąk - utrzymanie niskoproduktywnych łąk i pastwisk o wysokich walorach 

przyrodniczych; 

4. Ustala się zasady zagospodarowania: 

1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej całkowitej odbudowy, rozbudowy i 

nadbudowy oraz remontu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania, na zasadach 

określonych w § 5 jak dla poszczególnej kategorii zabudowy; 

2) obowiązuje zakaz zalesień; 

3) przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż 10% powierzchni 

przeznaczenia podstawowego, przy czym limit dotyczy każdego terenu R z osobna, 

wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi i numerem; 

4) dla zabudowy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 miejsca parkingowe rozwiązać na terenie 

własnym przyjmując 2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny. 

 
 

1. Wyznacza się tereny rolnicze sadów oznaczone na rysunku planu symbolem RS, w tym: 

RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RS6, RS7, RS8, RS9, RS10, RS11, RS12, RS13, RS14, RS15, 

RS17, RS18, RS20, RS21, RS22, RS23, RS24, RS25, RS28, RS29, RS30, RS31,RS32, 

RS33, RS34, RS35, RS36, RS37, RS38, RS39, RS40, RS41, RS42, RS43, RS44, RS45, 

RS46. 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu RS ustala się jako sady stanowiące uzupełnienie 

zabudowy wsi i element jej kompozycji. 
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3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu RS ustala się jako możliwość: 

1) prowadzenia innych upraw rolnych, 

2) lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) lokalizacji dojazdów nie wydzielonych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych; 

4) lokalizacji zieleni. 

4. Ustala się zasady zagospodarowania: 

1) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością jej całkowitej odbudowy, rozbudowy i 

nadbudowy oraz remontu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania, na zasadach 

określonych w § 5 jak dla poszczególnej kategorii zabudowy; 

 

1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem RM, 

w tym: RM1, RM2, RM3, RM4, RM5, RM6, RM7, RM8, RM9, RM10, RM11, RM12, RM13, 

RM14, RM15, RM16, RM17, RM18, RM19, RM20, RM21, RM22, RM23, RM24, RM25, 

RM26, RM27, RM28, RM29, RM30, RM31, RM32, RM33, RM34, RM35, RM36, RM37, 

RM38, RM40, RM41, RM42. 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu RM ustala się jako funkcję mieszkaniową, obejmującą 

istniejącą i nową zabudowę niskiej intensywności, o charakterze wolnostojącym oraz obiekty 

gospodarcze służące prowadzeniu gospodarstwa rolnego, hodowlanego, ogrodniczego, 

agroturystycznego, na zasadach określonych w § 5. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu RM ustala się jako możliwość lokalizacji, na 

zasadach określonych w § 5 uchwały: 

1) obiektów i urządzeń usług komercyjnych na wydzielonych działkach budowlanych, bądź 

wbudowanych w budynki mieszkalne lub gospodarcze, przy spełnieniu warunku braku 

uciążliwości wprowadzonej usługi dla funkcji podstawowej; 

2) obiektów i urządzeń usług publicznych na wydzielonych działkach budowlanych bądź 

wbudowanych w budynki mieszkalne; 

3) obiektów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie związanych z zabudową 

zagrodową, przy czym zasady zagospodarowania działki jak dla zabudowy MN; 

4) obiektów związanych z agroturystyką: sportowych, rekreacyjnych itp.; 

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu; 

6) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych; 

7) miejsc parkingowych; 

8) zieleni. 

4. Ustala się zasady zagospodarowania: 

1) przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni 

przeznaczenia podstawowego, przy czym limit: 
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a) dotyczy każdego terenu RM z osobna, wyodrębnionego liniami rozgraniczającymi i 

numerem, 

b) nie dotyczy zmiany sposobu użytkowania części budynku z przeznaczeniem na pracownie 

projektowe, gabinety lekarskie, dentystyczne, kancelarie adwokackie, notarialne i inne, w 

których prowadzi się doradztwo; 

2) wymagania parkingowe - rozwiązać na terenie własnym przyjmując 2 miejsca postojowe 

na 1 budynek mieszkalny. 

 

1. Wyznacza się tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, w tym: ZL1, ZL2, 

ZL3, ZL4, ZL5, ZL6, ZL7, ZL8, ZL9, ZL10, ZL11, ZL12, ZL13, ZL14, ZL15, ZL16, ZL17, 

ZL18, ZL19. 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ustala się jako ochronę istniejących zbiorowisk leśnych 

oraz prowadzenie gospodarki leśnej. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się jako możliwość lokalizacji, po uzyskaniu 

zgody właściciela lasu: 

1) parkingów leśnych i urządzeń turystycznych typu biwaki; 

2) tras pieszych i rowerowych z wyjątkiem lokalizacji miejsc pod sporty ekstremalne typu 

down-hill i innych podobnie przekształcających ukształtowanie terenu. 

4. Ustala się zasady zagospodarowania: 

1) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy nie związanej z prowadzeniem gospodarki leśnej; 

2) obiekty i urządzenia, wymienione w ust. 3 powinny być związane z przeznaczeniem 

podstawowym; 

3) przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż 5% powierzchni przeznaczenia 

podstawowego, przy czym limit dotyczy każdego terenu ZL z osobna, wyodrębnionego 

liniami rozgraniczającymi i numerem. 

 
 

1. Wyznacza się tereny zalesień oznaczone na rysunku planu symbolem ZAL, w tym: ZAL1, 

ZAL2, ZAL3, ZAL4, ZAL5, ZAL6, ZAL7, ZAL8, ZAL9, ZAL10, ZAL11, ZAL12, ZAL13, ZAL14, 

ZAL15, ZAL16, ZAL17, ZAL18, ZAL19, ZAL20, ZAL21, ZAL22, ZAL23, ZAL24, ZAL25. 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu ZAL ustala się jako grunt przewidziany do zalesienia. 

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu ZAL ustala się jako możliwość lokalizacji: 

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w przypadku braku możliwości ich innego 

trasowania; 

2) dojazdów i dojść pieszych nie wydzielonych; 

3) cieków i zbiorników wodnych. 

4. Ustala się zasady zagospodarowania: 

1) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzenia lasu; 
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2) obiekty i urządzenia, wymienione w ust. 3 należy dostosować do wymagań przeznaczenia 

podstawowego; 

3) przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić więcej niż 5% powierzchni przeznaczenia 

podstawowego. 

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji drogowej publicznej 

1.Na terenie sołectwa Winiary ustala się system komunikacji drogowej w oparciu o istniejące 

i projektowane drogi publiczne następujących kategorii: 

1) droga wojewódzka, o parametrach technicznych i użytkowych odpowiadających klasie G -

stanowiąca połączenia pomiędzy regionalnymi ośrodkami osadniczymi; 

2) droga powiatowa, o parametrach technicznych i użytkowych odpowiadających klasie Z -

spełniająca funkcję obsługi ruchu zbiorczego; 

3) drogi gminne, o parametrach technicznych i użytkowych odpowiadających klasie L i D, 

spełniające funkcje obsługi ruchu lokalnego. 

2.Ustala się przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów komunikacji drogowej 

oznaczonej na rysunku planu symbolami: 

1) KDG - ulica/droga główna, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2) oznaczona KDG 

967-obejmująca odcinek drogi wojewódzkiej Nr 967 Myślenice-Łapczyca-Bochnia; 

2) KDZ - ulica/droga zbiorcza, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2) oznaczona KDZ 

2023 - obejmująca odcinek drogi powiatowej K 2023 Biskupice-Kunice; 

3) KDL - ulica/droga lokalna, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (1/2); 

4) KDD - ulica/droga dojazdowa, jednojezdniowa z dwoma lub jednym pasem ruchu. 

3. W terenach, o których mowa w ust. 1 pkt ustala się następujące warunki budowy i 

modernizacji: 

1) dla drogi KDG: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 25 m, 

b) szerokość jezdni zgodnie z przepisami szczególnymi; 

2) dla ulicy, drogi KDZ: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 20 m, 

b) szerokość jezdni na terenie zabudowy min. 7,0 m dla przekroju ulicznego i min. 6.5 dla 

przekroju półulicznego, 

c) szerokość jezdni poza terenem zabudowy - 5.5 m,  

d) chodniki w obrębie terenów zabudowanych obustronne 2 x 2,0 m, 

e) w terenie zabudowanym w miarę możliwości wyznaczenie pasm postojowych i miejsc 

postojowych;  

3) dla ulicy KDL: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 12 m, 
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b) szerokość jezdni min. 5 m, 

c) chodniki obustronne o szerokości 2 x 1.5 m, 

d) w terenie zabudowanym w miarę możliwości wyznaczenie pasm postojowych i miejsc 

postojowych; 

4) dla drogi KDL: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m, 

b) szerokość jezdni min. 5 m; 

5) dla ulic KDD: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, 

b) szerokość jezdni min. 3.0 m (1 pas ruchu), 

c) szerokość jezdni min. 4.5 m (2 pasy ruchu), 

d) chodniki co najmniej jednostronnie o szerokości 1,5 m; 

6) dla drogi KDD: 

a) szerokość w liniach rozgraniczających - 15 m, 

b) szerokość jezdni min. 3.0 m (1 pas ruchu), 

c) szerokość jezdni min. 4.5 m (2 pasy ruchu). 

4. Ustala się następujące minimalne odległości linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi 

jezdni, w zależności od danej kategorii drogi: 

1) dla drogi wojewódzkiej, powiatowej: 

a) w terenach zabudowy - 8 m, 

b) poza terenem zabudowy - 20 m; 

2) dla dróg gminnych: 

a) w terenach zabudowy - 6 m, 

b) poza terenem zabudowy - 15 m, o ile na rysunku planu w terenach przyległych do dróg 

KD nie zostały określone linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne. 

5. Istniejące w pasie drogowym budynki, obiekty inżynierskie i urządzenia nie związane z 

gospodarką drogową lub obsługą ruchu, które nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu 

drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań drogi, mogą pozostać w dotychczasowym 

stanie. 

6. Przy modernizacji i budowie układu drogowego a także budowie i rozbudowie parkingów 

należy wprowadzić ułatwienia umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych 

poprzez obniżanie krawężników przy przejściach dla pieszych, wydzielone miejsca 

postojowe itp. 

7. Dopuszcza się wprowadzanie w ramach linii rozgraniczających dróg i ulic zatok 

komunikacji masowej. 

8. W liniach rozgraniczających terenów, o których mowa w ust. 2, po uzyskaniu zgody 

Zarządcy drogi, dopuszcza się realizację: 
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1) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej; 

2) zieleni izolacyjnej; 

3) obiektów małej architektury; 

4) obiektów i urządzeń ograniczających uciążliwość komunikacyjną; 

5) reklam wielkogabarytowych w terenach zabudowanych; 

6) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. 

9. Dopuszcza się możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych w 

formie: 

1) zatok postojowych w obrębie linii rozgraniczających ulic klas: KDZ, KDL, KDD; 

2) parkingów przy krawężnikowych w obrębie linii rozgraniczających ulic klas: KDD. 

10. Planowane włączenia (skrzyżowania i zjazdy) zgodnie z przepisami szczególnymi. 

11.System wymieniony w ust. 1 zostanie uzupełniony o istniejące i projektowane drogi 

wewnętrzne oraz dojazdy niewydzielone. 

12. W obrębie linii zasięgu oddziaływania akustycznego obejmujących tereny wzdłuż tras 

komunikacji drogowej wprowadza się warunek realizacji nowych obiektów budowlanych z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi zgodnej z wymogami ochrony 

akustycznej, umożliwiającymi osiągnięcie w ich otoczeniu poziomu hałasu równoważnego 

nie przekraczającego wartości dopuszczalnych 

 
 

10. METODOLOGIA WYCENY 

Wycenę przedmiotowej nieruchomości wykonano zgodnie z Ustawą o gospodarce 

nieruchomościami oraz Rozporządzeniem w sprawie wyceny i sporządzania operatu 

szacunkowego.  

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

opinii określono wartość rynkową nieruchomości.  

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami (art. 151.1.) 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.  

W operacie określono wartość rynkową nieruchomości dla optymalnego sposobu 

użytkowania, który jest związany z jej wykorzystaniem jako grunt niezabudowany.  

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”. 

Metoda porównywania parami polega na określeniu wartości rynkowej wycenianej 

nieruchomości o określonych cechach poprzez jej porównanie kolejno z co najmniej trzema 

nieruchomościami podobnymi o znanych cechach i cenach, które były przedmiotem obrotu 

rynkowego. W ten sposób dokonuje się korekty cen każdej z porównywanych nieruchomości 

pod kątem różnic pomiędzy nimi wynikających z odmienności cech i ich wag. 

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. 

 

Metoda porównywania parami składa się z następujących etapów: 

 określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość poprzez 

ustalenie jego rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych, 
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 ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na rynku 

lokalnym wraz z określeniem wag cech rynkowych, 

 podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech 

rynkowych, 

 wybór do porównań co najmniej trzech nieruchomości najbardziej podobnych pod 

względem cech rynkowych do nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, których 

ceny są wiarygodne, z podaniem ich opisu i charakterystyki, 

 utworzenie par porównawczych nieruchomości, w których cechy wycenianej 

nieruchomości porównuje się kolejno z cechami każdej z wybranych nieruchomości, 

 wyliczenie poprawek stanowiących wynik uwzględnienia różnicy cech i przypisanych im 

wag pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami wybranymi, 

 określenie wartości nieruchomości z każdej pary porównawczej jako ceny transakcyjnej 

skorygowanej o sumę poprawek, 

 ostateczne określenie wartości nieruchomości wycenianej jako średniej arytmetycznej z 

wartości uzyskanych z porównań w poszczególnych parach lub średniej ważonej, jeśli 

wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana. 

 

Stwierdzono, że przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego w części pod zabudowę zagrodową oraz w części 

pod tereny rolnicze i tereny leśne. W związku z tym rzeczoznawca zdecydował się dokonać 

podziału funkcjonalnego przedmiotowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej w 

następujący sposób: 

a) całość działki nr 168 przeznaczona pod tereny leśne – jednostką porównawczą był 1 

m2 gruntu niezabudowanego – powierzchnia działki 5 300 m2; 

b) część działki nr 169/5 przeznaczona pod tereny zabudowy zagrodowej – jednostką 

porównawczą był 1 m2 gruntu niezabudowanego – powierzchnia części działki 

850 m2; 

c) część działki nr 169/5 przeznaczona pod tereny rolnicze i leśne – jednostką 

porównawczą był 1 ha gruntu niezabudowanego – powierzchnia części działki 

5 311 m2; 

Wartość rynkowa całej nieruchomości będzie sumą tych wszystkich części.  
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Wyceny nieruchomości dokonano 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. Jednostka porównawczą był 1 m2/1ha gruntu niezabudowanego. Przy 

wycenie posługiwano się cenami netto, zatem określona wartość ma charakter netto, przy 

czym na lokalnym rynku nieruchomości gruntowych ceny netto równają się cenom brutto. 

 

Część działki 169/5 
przeznaczona pod RM o 

pow. 850 m2 

Część działki 169/5 
przeznaczona pod R o pow.  

5 311 m2 

Całość działki 168 
przeznaczona pod ZAL10 o 

pow. 5 300 m2 
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11. CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

11.1 Opis rynku lokalnego 

 

Powiat wielicki – położony jest w województwie małopolskim z siedzibą w Wieliczce, 

utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. W jego skład wchodzi 91 

miejscowości, powierzchnia wynosi 411 km².  

W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Niepołomice, Wieliczka, gminy 

wiejskie: Biskupice, Gdów, Kłaj i miasta: Niepołomice (13,0 tys.), Wieliczka (23,4 tys.). 

Według danych z 31 grudnia 2019 roku powiat zamieszkiwało 129 136 osób. 

Gmina Gdów położona jest w południowo-wschodniej części powiatu wielickiego w 

województwie małopolskim, granicząc od północy z gminami Niepołomice i Kłaj, od wschodu 

z gminami Bochnia i Łapanów, od południa z gminą Raciechowice i od zachodu z gminami 

Dobczyce, Biskupice i Wieliczka. Powierzchnia gminy wynosi 10 862 hektary. 

Gmina Gdów położona jest w środkowej części województwa małopolskiego, w 

obszarze metropolitalnym Krakowa. Do gminy Gdów należy 29 sołectw, są to: Bilczyce, 

Cichawa, Czyżów, Fałkowice, Gdów, Hucisko, Jaroszówka, Klęczana, Krakuszowice, 

Książnice, Kunice, Liplas, Marszowice, Niegowić, Niewiarów, Nieznanowice, Niżowa, 

Pierzchów, Podolany, Stryszowa, Szczytniki, Świątniki Dolne, Wiatowice, Wieniec, Winiary, 

Zagórzany, Zalesiany, Zborczyce, Zręczyce . 

Gmina Gdów położona jest w południowo - zachodniej części Podgórza 

Bocheńskiego, wchodzącego w skład Kotliny Sandomierskiej oraz północno - wschodniej 

części Pogórza Wielickiego, wchodzącego w skład Pogórza Zachodnio Beskidzkiego. Na 

północ od rzeki Raby napotykamy obszar równinny, zaś część gminy należąca do Pogórza 

Wielickiego charakteryzuje się wyżynno-pagórkowatym ukształtowaniem terenu. 

W centrum gminy krzyżują się wojewódzkie szlaki komunikacyjne:  

1) Kraków – Wieliczka – Limanowa (trasa 966),  

2) Myślenice – Bochnia (trasa 967).  

Przez północny obszar Gminy przebiega na niewielkim odcinku droga krajowa nr 4: Kraków 

– Tarnów.  Odległość centrum Gdowa od miast:  Kraków – 30 km,  Wieliczka – 15 km,  

Bochnia – 16 km,  Myślenice – 24 km,  Dobczyce – 10 km. Odległość od portu lotniczego w 

Krakowie (Balice) – 35 km. Odległość od autostrady A4 – 20 km (południowa obwodnica 

Krakowa). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieliczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reforma_administracyjna_w_Polsce_(1999)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepo%C5%82omice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieliczka_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupice_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gd%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82aj_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepo%C5%82omice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieliczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bilczyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cichawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czy%C5%BC%C3%B3w_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%82kowice_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gd%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hucisko_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jarosz%C3%B3wka_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99czana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krakuszowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCnice_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kunice_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liplas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marszowice_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niegowi%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewiar%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieznanowice_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BCowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierzch%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podolany_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stryszowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczytniki_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%85tniki_Dolne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiatowice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieniec_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Winiary_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C3%B3rzany_(powiat_wielicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zalesiany_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zborczyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zr%C4%99czyce
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Główną funkcją gospodarczą Gminy jest rolnictwo oraz obsługa ludności i rolnictwa. 

Funkcją uzupełniającą jest dosyć dobrze rozwinięta sieć placówek handlowych i usługowych 

oraz turystyka. Na terenie gminy nie ma zakładów przemysłowych, z wyjątkiem kilkunastu 

niewielkich zakładów prywatnych o charakterze raczej rzemieślniczym. 

Rysunek nr 2. Widok na położenie miejscowości Winiary na tle mapy Polski. 
 

Pod względem geograficznym Winiary znajdują się na Pogórzu Wielickim. Winiary 

położone są na lewym brzegu Raby, przy drodze wojewódzkiej nr 967 i sąsiadują z 

miejscowościami: Kunice, Dziekanowice i Rudnik. Odległość miejscowości od siedziby władz 

gminy Gdów to 5 km. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Wielickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Raba_(dop%C5%82yw_Wis%C5%82y)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_967
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kunice_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziekanowice_(powiat_my%C5%9Blenicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudnik_(gmina_Dobczyce)
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11.2 Analiza rynku w zakresie nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

Dla potrzeb wyceny przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej tj. części działki 

nr 169/5 obręb Winiary, gmina Gdów przeznaczonej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej 

dokonano analizy lokalnego rynku w tym właśnie zakresie. 

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 popełnienia 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 tak zidentyfikowanym 

rynku zanotowano niewiele transakcji. Po zestawieniu ze sobą tych transakcji otrzymujemy 

rozbieżność w stosunku do aktualnie płynących danych z rynku nieruchomości w zakresie 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową.  

Mając powyższe na uwadze, rzeczoznawca odbiegł od próby wyznaczenia trendu 

zmiany cen w czasie i przyjął na podstawie publikowanych w prasie i Internecie raportów 

oraz bazując na własnym, wieloletnim doświadczeniu trend boczy, tzn. zdecydował się nie 

korygować cen transakcyjnych. Należy podkreślić, że na terenach wiejskich obrót gruntami 

przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową nie jest zbyt duży, a ilość takich transakcji jest 

bardzo niewielka (zwłaszcza w gminie Gdów).  

Dlatego w kolejnym kroku dla potrzeb sporządzenia przedmiotowej wyceny 

rzeczoznawca dokonał rozszerzenia analizy lokalnego rynku, który zdefiniowano 

następująco: 

a) Obszar analizy: powiat wielicki; gmina Biskupice i Gdów 

b) Okres analizy: od stycznia 2019 do sierpnia 2021 roku (rozszerzono okres analizy 

poza standardowe 24 miesiące od daty wyceny ze względu na zbyt małą ilość 

transakcji nieruchomościami podobnym w stopniu najwyższym do wycenianej);  

c) Przedmiot analizy: nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone  pod 

zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo - zagrodową 

W wyniku tej analizy uzyskano 16 transakcji nieruchomościami spełniającymi powyższe 

kryteria. Zestawiono je w tabeli nr 1, poniżej. Są to transakcje pochodzące ze zbiorów 

dokumentów przechowywanych w archiwum Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Przy 
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wycenie posługiwano się cenami netto, przy czym na rynku gruntów mieszkaniowych ceny 

netto równają się cenom brutto (sprzedaż gruntów przez osoby fizyczne). 

Tabela nr 1. Zestawienie transakcji nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenie analizowanego obszaru. 

Lp. Gmina Obręb Data transakcji 
Powierzchnia 

działki [m2] 

Cena 
transakcyjna 

[zł] 

Cena 1 m2 
działki [zł/m2] 

1. Biskupice Biskupice 2019-02-21 1 034 m2 72 000 zł 69,63 zł/m2 

2. Biskupice Biskupice 2019-03-04 1 055 m2 105 000 zł 99,53 zł/m2 

3. Biskupice Bodzanów 2019-03-13 3 300 m2 275 000 zł 83,33 zł/m2 

4. Biskupice Biskupice 2019-04-29 1 169 m2 95 000 zł 81,27 zł/m2 

5. Biskupice Biskupice 2019-05-16 1 037 m2 83 000 zł 80,04 zł/m2 

6. Biskupice Biskupice 2019-08-13 1 195 m2 110 000 zł 92,05 zł/m2 

7. Biskupice Biskupice 2019-08-29 1 084 m2 95 000 zł 87,64 zł/m2 

8. Biskupice Bodzanów 2019-10-28 2 000 m2 161 500 zł 80,75 zł/m2 

9. Biskupice Biskupice 2020-06-03 2 800 m2 210 000 zł 75,00 zł/m2 

10. Biskupice Biskupice 2020-08-05 1 200 m2 75 000 zł 62,50 zł/m2 

11. Biskupice Bodzanów 2020-09-04 2 400 m2 130 000 zł 54,17 zł/m2 

12. Biskupice Biskupice 2020-09-10 1 243 m2 60 000 zł 48,27 zł/m2 

13. Gdów Winiary 2021-03-08 3 057 m2 90 000 zł 64,19 zł/m2 

14. Gdów Winiary 2021-03-29 2 501 m2 110 000 zł 43,98 zł/m2 

15. Gdów Winiary 2021-04-30 2 224 m2 90 000 zł 40,47 zł/m2 

16. Gdów Winiary 2021-05-27 3 255 m2 135 000 zł 84,38 zł/m2 

  

Na podstawie analizy rynku zidentyfikowano (za 1 m2 gruntu niezabudowanego): 

Cmin = 40,47 zł/m2 gruntu niezabudowanego 

Cmax= 99,53 zł/m2 gruntu niezabudowanego 

ΔC = 99,53 zł/m2 – 40,47 zł/m2 

ΔC = 59,06 zł/m2 

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.  
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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 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 2. 

 

Tabela nr 2. Atrybuty i ich wpływ na wartość 

Lp. Atrybuty Waga 
% 

Stopień nasilenia (skala) 

1 2 3 

1. Lokalizacja nieruchomości 30 korzystna 
średnio 

korzystna 
mało korzystna 

2.  
Otoczenie społeczno - 
ekonomiczne 

20 korzystne 
średnio 

korzystne 
mało korzystne 

2. Powierzchnia działki 10 do 2000 m2 powyżej 2 000 m2 

4.  Infrastruktura techniczna 15 pełna niepełna brak 

5. Potencjał inwestycyjny 25 wysoki średni niski 

 

Opis cech rynkowych: 

1. Lokalizacja nieruchomości: oznacza położenie na terenie obszaru o określonej 

wielkości i o określonym potencjale inwestycyjnym, odzwierciedla także położenie w 

stosunku do głównych szlaków komunikacyjnych, odzwierciedla także postrzeganie 

danej lokalizacji przez potencjalnych nabywców. 

2. Otoczenie społeczno - ekonomiczne: pobliskość innych zabudowań, występująca 

zabudowa w sąsiedztwie, sąsiedztwo nieruchomości, ekspozycja nieruchomości; 

dojazd bezpośredni do nieruchomości. 
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3. Powierzchnia działki: na podstawie analizy lokalnego rynku stwierdzono, że cena 

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

powierzchnia jest duża. 

4. Infrastruktura techniczna: działki z pełnym uzbrojeniem w media są droższe niż 

działki z uzbrojeniem częściowym, analizowano uzbrojenie nieruchomości w 

następujące media: energia, woda, kanalizacja. 

5. Potencjał inwestycyjny: pod uwagę wzięto kształt nieruchomości oraz zapisy planu 

miejscowego m.in potencjalną wysokość zabudowy; analizowano także ewentualne 

utrudnienia wynikające z przebiegających przez nieruchomość elementów 

infrastruktury technicznej, analizowano także zapisy działu III księgi wieczystej, 

szczególnie w zakresie służebności. 

 

11.3 Analiza rynku nieruchomości rolnych niezabudowanych  

 

Natomiast dla potrzeb wyceny przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej tj. 

części działki nr 169/5 i działki nr 168 obręb Winiary, gmina Gdów przeznaczonej w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny rolne i zalesienia 

dokonano analizy lokalnego rynku w zakresie nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

wykorzystanych w celach rolniczych. 

Na rynku nieruchomości rolnych niezabudowanych rządzą inne prawa niż na rynku 

mieszkaniowym, czy rynku działek budowlanych lub typowych nieruchomości komercyjnych. 

Duży głód ziemi spowodował to, że grunty te systematycznie drożeją (na przestrzeni 

ostatnich kilkunastu lat, choć w ostatnich kilku latach wykazują stabilizację). Średnie ceny 

gruntów rolnych publikowane są zarówno przez GUS jak i ANR. Dane tych dwóch instytucji 

nieco się różnią. Wynika to przede wszystkim z metodologii przeprowadzenia pomiarów. 

Dane ANR oparte są na zanotowanych cenach transakcyjnych sprzedawanych przez 

Agencję gruntów z pominięciem gruntów o specyficznym charakterze. Dane GUS opierają 

się na wywiadach przeprowadzanych przez ankieterów wśród rolników indywidualnych tzw. 

obrót sąsiedzki. Jednak w jednym i w drugim przypadku zauważyć można bardzo podobne 

trendy. 

Duży popyt skierowany na typowe grunty rolne generowany jest przede wszystkim 

przez nastawione na rozwój duże i średnie gospodarstwa rolne (dlatego najwyższe ceny 

osiągają grunty o dużej powierzchni). Grunty rolne kupowane są głównie pod produkcję 

rolną, której opłacalność ostatnio nieco spada. Może to w połączeniu z trwającym kryzysem 

finansowym i kryzysem w innych segmentach rynku nieruchomości doprowadzić do stagnacji 

cen w tym segmencie rynku nieruchomości.  
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Zupełnie inną grupę stanowią grunty rolne posiadające niewielkie powierzchnie, 

położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy i dróg utwardzonych, posiadające dostęp 

do urządzeń infrastruktury technicznej.  Grunty te uzyskują znacznie wyższe ceny aniżeli 

pozostałe grunty rolne, lecz o ich wartości nie decydują już jednak czynniki typowe dla 

gruntów rolnych (klasy bonitacyjne, poziom kultury rolnej), lecz przede wszystkim lokalizacja, 

dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej i drogi. Świadczy to o tym, że nieruchomości 

te nabywane są z myślą o ich alternatywnym wykorzystaniu w przyszłości. Taka sytuacja 

dotyczy nieruchomości wycenianej.  

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 tak zidentyfikowanym 

rynku zanotowano niewiele transakcji. Po zestawieniu ze sobą tych transakcji otrzymujemy 

rozbieżność w stosunku do aktualnie płynących danych z rynku nieruchomości w zakresie 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod tereny rolne.  

Mając powyższe na uwadze, rzeczoznawca odbiegł od próby wyznaczenia trendu 

zmiany cen w czasie i przyjął na podstawie publikowanych w prasie i Internecie raportów 

oraz bazując na własnym, wieloletnim doświadczeniu trend boczy, tzn. zdecydował się nie 

korygować cen transakcyjnych. W kolejnym kroku dla potrzeb sporządzenia przedmiotowej 

wyceny dokonał ograniczenia analizy lokalnego rynku, który zdefiniowano następująco: 

a) przedmiot analizy: nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone w planie 

miejscowym lub studium pod rolę lub tereny leśne; 

b) obszar analizy: powiat wielicki; 

c) Okres analizy: od stycznia 2019 do sierpnia 2021 roku (rozszerzono okres analizy 

poza standardowe 24 miesiące od daty wyceny ze względu na zbyt małą ilość 

transakcji nieruchomościami podobnym w stopniu najwyższym do wycenianej);  

W wyniku tej analizy uzyskano 11 transakcji nieruchomościami spełniającymi 

powyższe kryteria. Zestawiono je w tabeli nr 3, poniżej. Są to transakcje pochodzące ze 

zbiorów dokumentów przechowywanych w archiwum Starostwa Powiatowego w Wieliczce. 

Przy wycenie posługiwano się cenami netto, przy czym wszystkie zestawione poniżej 

transakcje były zawierane na rynku wtórnym pomiędzy osobami fizycznymi, a zatem można 

przyjąć, że ceny netto równają się cenom brutto (brak podatku VAT). 
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Tabela nr 3. Zestawienie transakcji nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi 
przeznaczonymi pod tereny rolne i leśne. 

Lp. Gmina Obręb Data transakcji 
Powierzchnia 

działki [m2] 

Cena 
transakcyjna 

[zł] 

Cena 1 m2 
działki [zł/m2] 

1. Gdów Fałkowice 2019-05-16 7 300 m2 28 000 zł 3,84 zł/m2 

2. Gdów Winiary 2019-06-03 3 500 m2 20 000 zł 5,71 zł/m2 

3. Wieliczka Podstolice 2019-07-01 5 800 m2 60 000 zł 10,34 zł/m2 

4. Gdów Kunice 2019-08-27 13 500 m2 45 000 zł 3,33 zł/m2 

5. Gdów Winiary 2019-10-03 5 400 m2 30 000 zł 5,56 zł/m2 

6. Gdów Kunice 2019-10-18 8 800 m2 42 000 zł 4,77 zł/m2 

7. Biskupice Sułów 2020-01-08 8 853 m2 83 200 zł 9,40 zł/m2 

8. Wieliczka Raciborsko 2020-03-12 9 215 m2 70 000 zł 7,60 zł/m2 

9. Biskupice Trąbki 2020-09-21 7 036 m2 70 000 zł 9,95 zł/m2 

10. Gdów Fałkowice 2021-02-09 9 900 m2 50 000 zł 5,05 zł/m2 

11. Gdów Fałkowice 2021-06-11 5 800 m2 20 300 zł 3,50 zł/m2 

 

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

za 1 ha powierzchni nieruchomości rolnej niezabudowanej wynosiła: 

cena minimalna C min = 3,33 zł/m2 

cena maksymalna C max = 10,34 zł/m2 

różnica cen ∆C = 7,01 zł/m2 

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). 
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W skutek badania rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych 

przeznaczonych pod tereny rolne 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 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 zamieszczonej poniżej. 

Tabela nr 4. Atrybuty i ich wpływ na wartość. 

Lp. Cechy rynkowe 
Waga cech 

[%] 

 
Stopień nasilenia (skala) 

 

1. 
Lokalizacja i położenie w 
stosunku do głównych dróg 

20 dobra średnia dostateczna 

2.  Kształt działki 10 regularny przeciętny nieregularny 

3. Utrudnienia w uprawie 20 brak średnie duże 

4.  Przydatność rolnicza 20 wysoka średnia niska 

5. Powierzchnia działki [m2] 10 
powyżej 
7500 m2 

od 5000 do 
7500 m2 

do 5000 m2 

6. 
Możliwość alternatywnego 
wykorzystania 

20 duża  średnia brak 

Opis cech: 

1. Lokalizacja i położenie w stosunku do głównych dróg: pod uwagę wzięto położenie 

nieruchomości w relacji do najbliższych zabudowań, położenia względem głównych dróg, 

a także postrzeganie danej lokalizacji przez potencjalnych nabywców; analizowano także 

jakość drogi dojazdowej do nieruchomości; 

2. Kształt działki: analizowano wpływ kształtu działku na cenę transakcyjną nieruchomości; 

3. Utrudnienia w uprawie: utrudnienia z tytułu występowania infrastruktury technicznej, 

a także utrudnienia wynikające z występowania zakrzaczeń i zadrzewień na części działki; 

wzięto pod uwagę ewentualne sąsiedztwo lasu; 

4. Przydatność rolnicza: mozaikowatość gleb  (ilość występujących klas), rzeźbę terenu, 

stosunki wodne, stan techniczny urządzeń melioracyjnych oraz poziom kultury rolnej; 

5. Powierzchnia działki: na podstawie analizy rynku określono, że im większa powierzchnia 

działki, tym wyższa cena jednostkowa; 

6. Możliwość alternatywnego wykorzystania: pod uwagę wzięto odległość od 

nieruchomości zabudowanych, dla których dana nieruchomość może stanowić dobro 

komplementarne ( np. jako ogród przydomowy lub plac składowy) 
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12. OPIS NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ  

Wyceniana nieruchomość położona jest w miejscowości Winiary w gminie Gdów, w 

bezpośrednim otoczeniu terenów niezabudowanych i lasów. Działki położone w sąsiedztwie 

drogi publicznej, asfaltowej. Jednak bezpośredni wjazd na teren działek odbywa się drogą 

gruntową na zasadzie nieodpłatnej i bezterminowej służebność przejazdu i przechodu od 

drogi (działki nr 174 w Winiarach) po nieruchomości składającej się z działek nr 169/6 i 169/7 

szlakiem szerokości 4,0 m (wpis w dziale I-Sp księgi wieczystej KR2Y/00032193/0).  

Dodatkowo należy mieć świadomość, że na mocy zapisów w dziale III księgi 

wieczystej działka nr 169/5 obręb Winiary jest obciążona nieodpłatną i bezterminowa 

służebność przejazdu i przechodu szlakiem szerokości 4,0 m na rzecz każdoczesnych 

właścicieli nieruchomości składających się z działek nr 134/2, 169/2, 169/3, 169/4 w 

Winiarach. Dostęp do działki nr 168 obręb Winiary właściwie możliwy tylko poprzez działkę 

nr 169/5. 

 

 

Rysunek nr 3. Widok na działkę nr 168 i 169/5 obręb Winiary. 

 

 



Wycena prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  
w granicach działek nr 168 i 169/5 AM–5, ob. 0025 Winiary, gm. Gdów, pow. wielicki 

38 
 

 Wyceniana nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowi działki o numerach 

ewidencyjnych 168 i 169/5 AM–5 obręb Winiary o powierzchni łącznej 1,1461 ha.  

 Powierzchnia działki nr 168 wynosi 0,53 ha, zaś działki nr 169/5 – 0,6161 ha. Działki 

te położone są w sąsiedztwie, przy zabudowaniach wsi Winiary.  

 Teren obu działek objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z którym działki przeznaczone są w części pod tereny zabudowy 

zagrodowej oraz w części pod tereny rolne i leśne (szczegółowy opis przeznaczenia każdej z 

nieruchomości przedstawia pkt. 9).  

 Teren każdej z nieruchomości ze znacznym spadkiem w kierunku południowym. 

Kształt działek nieregularny, w formie wieloboku,  nie utrudniający jednak ich optymalnego 

zagospodarowania.  

 Na dzień wizji lokalnej działka nr 168 była niezabudowana, niezagospodarowana, w 

całości zalesiona (samosiewy drzew i krzewów bez wartości użytkowej). Na działce nr 169/5 

w części od strony drogi dojazdowej były ruiny budynku gospodarczego (ta część działki 

przeznaczona jest w mpzp pod tereny zabudowy zagrodowej), dalsza część działki była 

niezabudowana, porośnięta trawą i chwastami, natomiast w części od strony drogi asfaltowej 

na działce rosły drzewa (las). Działki nie są odgrodzone. Pozostałości budynku 

gospodarczego (stodoły) bez wartości użytkowej. W granicach działek nr 168 i 169/5 

przebiega podziemna sieć gazowa (gazociąg wysokoprężny gwA500). Znacząco ta sieć 

obniża potencjał inwestycyjny przedmiotowej działki. 

 Wyceniana nieruchomość tj. działka 169/5 ma możliwość podłączenia do sieci energii 

elektrycznej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (infrastruktura techniczna na rysunku 

poniżej). Sieci te nie znajdują się bezpośrednio przy granicy działki, ale wyceniana działka 

znajduje się w ich zasięgu. Przez północną część działki nr 169/5 obręb Winiary przebiega 

napowietrzna linia energetyczna, przy czym słupy są posadowione na działkach sąsiednich. 



Wycena prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  
w granicach działek nr 168 i 169/5 AM–5, ob. 0025 Winiary, gm. Gdów, pow. wielicki 

39 
 

 
Rysunek nr 4. Fragment mapy z zaznaczonymi sieciami infrastruktury technicznej w pobliżu 
nieruchomości wycenianej. 
 

 

 
13. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 

NIEZABUDOWANEJ  

13.1 Określenie wartości rynkowej części działki  nr 169/5 AM–5 obręb Winiary 

przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. 

 

Określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej w granicach części działki  nr 

169/5 AM–5 obręb Winiary, dokonano w podejściu porównawczym metodą porównywania 

nieruchomości parami. Do wyceny przyjęto powierzchnię równą 850 m2.  Jest to część działki 

169/5 przeznaczona w planie miejscowym pod tereny zabudowy zagrodowej (na podstawie 

analizy mapy ewidencyjnej). 
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Do porównania przyjęto następujące nieruchomości gruntowe niezabudowane: 

a) 2021-03-08 – nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w ob. Winiary, gm. 

Gdów. Cena sprzedaży: 90 000 zł. Cena transakcyjna 1 m2 gruntu niezabudowanego: 

64,19 zł/m2.  

1) Lokalizacja nieruchomości: korzystna 

2) Otoczenie społeczno – ekonomiczne: korzystne 

3) Powierzchnia działki: powyżej 2 000 m2 

4) Infrastruktura techniczna: pełna 

5) Potencjał inwestycyjny: wysoki 
 

b) 2021-03-29 – nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w ob. Winiary, gm. 

Gdów. Cena sprzedaży: 110 000 zł. Cena transakcyjna 1 m2 gruntu niezabudowanego: 

43,98 zł/m2.  

1) Lokalizacja nieruchomości: mało korzystna 

2) Otoczenie społeczno – ekonomiczne: korzystne 

3) Powierzchnia działki: powyżej 2 000 m2 

4) Infrastruktura techniczna: pełna 

5) Potencjał inwestycyjny: wysoki 
 

c) 2021-04-30 – nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w ob. Winiary, gm. 

Gdów. Cena sprzedaży: 90 000 zł. Cena transakcyjna 1 m2 gruntu niezabudowanego: 

40,47 zł/m2.  

1) Lokalizacja nieruchomości: mało korzystna 

2) Otoczenie społeczno – ekonomiczne: korzystne 

3) Powierzchnia działki: powyżej 2 000 m2 

4) Infrastruktura techniczna: pełna 

5) Potencjał inwestycyjny: wysoki 
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Tabela nr 5. Arkusz wyceny prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej  
(część dz. 169/5 AM–5 przeznaczonej pod tereny mieszkaniowe). 

Lp. Atrybut 
Waga 
(%) 

Udział 
kwotowy 

(zł) 

Udział 
kwotowy 
na jed. 

atrybutu 
(zł) 

Nierucho-
mość 

wyceniana 

Nieruchomości przyjęte do porównania 

Winiary Winiary Winiary 

Ocena 
Popraw 

-ka 
Ocena 

Popraw 
-ka 

Ocena 
Popraw 

-ka 

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

1 
Data transakcji lub wyceny 

Sierpień  
2021 

2021-03-08 2021-03-29 2021-04-30 

2 
Cena transakcyjna za 1 m2 gruntu niezabudowanego  64,19 zł 43,98 zł 40,47 zł 

3 Lokalizacja 
nieruchomości 

30 17,72 8,86 
średnio 

korzystna 
korzystna -8,86 

mało 
korzystna 

8,86 
mało 

korzystna 
8,86 

4 
Otoczenie 
społeczno - 
ekonomiczne 

20 11,81 5,91 korzystne korzystne 0 korzystne 0 korzystne 0 

5 Powierzchnia 
działki 

10 5,91 5,91 do 2000 m2 
powyżej 2 

000 m2 
5,91 

powyżej 2 
000 m2 

5,91 
powyżej 2 

000 m2 
5,91 

6 Infrastruktura 
techniczna 

15 8,86 4,43 niepełna pełna -4,43 pełna -4,43 pełna -4,43 

7 Potencjał 
inwestycyjny 

25 14,77 7,39 średni wysoki -7,39 wysoki -7,39 wysoki -7,39 

8 
Suma poprawek ∑pi  -14,77 2,95 2,95 

9 Wartość poprawiona za 1 m2 gruntu 
niezabudowanego 

 

49,42 zł 46,93 zł 43,42 zł 

10 
Wartość średnia za 1 m2 gruntu niezabudowanego 46,59 zł/m2 

   

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

 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej  

niezabudowanej położonej w granicach części działki gruntu nr 169/5 AM–5 

 obręb  Winiary, gm. Gdów przeznaczonej pod zabudowę zagrodową wynosi: 

 
Wn=  850 m2 x 46,59 zł/m2 = 39 601 zł 

 

Przy wykorzystaniu podejścia porównawczego możliwe jest zastosowanie współczynnika 

korekty z przedziału [0,90 – 1,10] . Może on być stosowany wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach, na przykład gdy przedmiot  wyceny posiada nałożone ograniczenia lub 

szczególne wady bądź zalety wykraczające poza cechy określone dla przyjętego pod 

względem rodzajowym i obszarowym rynku w okresie jego monitorowania. 
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Rzeczoznawca zdecydował się zastosować dla przedmiotowej nieruchomości współczynnik 

ekspercki w wysokości 1,10 ze względu na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość ma bardzo 

małą powierzchnię działki (znacznie mniejsza niż inne podobne nieruchomości 

zidentyfikowane podczas analizy rynku). Mając to na uwadze wydaje się zasadne 

zwiększenie określonej w podejściu porównawczym wartości o wskazany współczynnik 

ekspercki. 

 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej  

niezabudowanej położonej w granicach części działki gruntu nr 169/5 AM–5 

 obręb  Winiary, gm. Gdów przeznaczonej pod zabudowę zagrodową po zastosowaniu 

współczynnika eksperckiego wynosi: 

 
Wn=  1,10 x 850 m2 x 46,59 zł/m2 = 43 561,65 zł 

Przyjęto w zaokrągleniu wartość: 44 000 zł 

słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 

 

13.2 Określenie wartości rynkowej części działki  nr 169/5 i działki 168 AM–5 obręb 

Winiary przeznaczonej pod tereny rolne i leśne 

Określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej w granicach części działki  nr 

169/5 i działki 168 AM–5 obręb Winiary dokonano w podejściu porównawczym metodą 

porównywania nieruchomości parami. Do wyceny przyjęto powierzchnię równą 10 611 m2.  

Jest to część działki 169/5 i działki 168  przeznaczona w dokumencie planistycznym pod 

tereny rolne i leśne. 

Do porównania przyjęto następujące nieruchomości gruntowe niezabudowane: 

a) 2019-06-03 – nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w ob. Winiary, gm. 

Gdów. Cena sprzedaży: 20 000 zł. Cena transakcyjna 1 m2 gruntu niezabudowanego: 

5,71 zł/m2.  

1) Lokalizacja i położenie w stosunku do głównych dróg: dobra 

2) Kształt działki: przeciętny 

3) Utrudnienia w uprawie: średnie 

4) Przydatność rolnicza: średnia 

5) Powierzchnia działki [ha]: do 5 000 m2 

6) Możliwość alternatywnego wykorzystania: duża  
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b) 2019-08-27 – nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w ob. Kunice, gm. 

Gdów. Cena sprzedaży: 45 000 zł. Cena transakcyjna 1 m2 gruntu niezabudowanego: 

3,33 zł/m2.  

1) Lokalizacja i położenie w stosunku do głównych dróg: średnia 

2) Kształt działki: przeciętny 

3) Utrudnienia w uprawie: średnie 

4) Przydatność rolnicza: średnia 

5) Powierzchnia działki [ha]: powyżej 7 500 m2 

6) Możliwość alternatywnego wykorzystania: brak 
 

 

c) 2019-10-03 – nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w ob. Winiary, gm. 

Gdów. Cena sprzedaży: 30 000 zł. Cena transakcyjna 1 m2 gruntu niezabudowanego: 

5,56 zł/m2.  

1) Lokalizacja i położenie w stosunku do głównych dróg: dobra 

2) Kształt działki: regularny 

3) Utrudnienia w uprawie: średnie 

4) Przydatność rolnicza: średnia 

5) Powierzchnia działki [ha]: od 5 000 do 7 500 m2 

6) Możliwość alternatywnego wykorzystania: duża  
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Tabela nr 6.  Arkusz wyceny prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej  
(część dz. 169/5 i działka nr 168 AM–5). 

Lp. Atrybut 
Waga 
(%) 

Udział 
kwoto-

wy 
(zł) 

Udział 
kwotowy 
na jed. 

atrybutu 
(zł) 

Nierucho-
mość 

wyceniana 

Nieruchomości przyjęte do porównania 

Winiary Kunice Winiary 

Ocena 
Popra-

wka 
Ocena 

Popra-
wka 

Ocena 
Popra-

wka 

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

1.  Data transakcji 
Sierpień  

2021 
2019-06-03 2019-08-27 2019-10-03 

2.  Cena za 1 m2 gruntu niezabudowanego  5,71 zł/m2 3,33 zł/m2 5,56 zł/m2 

3.  
Lokalizacja i 
położenie w stosunku 
do głównych dróg 

20 1,40 0,70 dobra dobra 0 średnia 0,7 dobra 0 

4.  Kształt działki 10 0,70 0,35 regularny 
prze-
ciętny 

0,35 przeciętny 0,35 regularny 0 

5.  
Utrudnienia w 
uprawie 

20 1,40 0,70 duże średnie -0,7 średnie -0,7 średnie -0,7 

6.  Przydatność rolnicza 20 1,40 0,70 niska średnia -0,7 średnia -0,7 średnia -0,7 

7.  
Powierzchnia działki 
[ha] 

10 0,70 0,35 
powyżej 
7500 m2 

do 5000 
m2 

0,7 
powyżej 
7500 m2 

0 
od 5000 do 

7500 m2 
0,35 

8.  
Możliwość 
alternatywnego 
wykorzystania 

20 1,40 0,70 duża  duża  0 brak 1,4 duża  0 

9.  Suma poprawek ∑pi  -0,35 1,05 -1,05 

10.  
Wartość poprawiona powierzchni w zł za 1m2 gruntu 
niezabudowanego 

 5,36 zł/m2 4,38 zł/m2 4,51 zł/m2 

11.  
Wartość średnia 1 m2 powierzchni gruntu 
niezabudowanego 

4,75 zł/m2    

 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej  

niezabudowanej położonej w granicach części działki gruntu nr 169/5 AM–5 i w 

granicach działki gruntu nr 168 obręb  Winiary, gm. Gdów wynosi: 

 
Wgr =   10 611 m2 x 4,75 zł/m2 =   50 402,25 zł 

 

Przy wykorzystaniu podejścia porównawczego możliwe jest zastosowanie współczynnika 

korekty z przedziału [0,90 – 1,10] . Może on być stosowany wyłącznie w uzasadnionych 

przypadkach, na przykład gdy przedmiot  wyceny posiada nałożone ograniczenia lub 

szczególne wady bądź zalety wykraczające poza cechy określone dla przyjętego pod 

względem rodzajowym i obszarowym rynku w okresie jego monitorowania. 
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Rzeczoznawca zdecydował się zastosować dla przedmiotowej nieruchomości współczynnik 

ekspercki w wysokości 1,10 ze względu na ich położenie przy nieruchomościach 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w szczególności działka nr 169/5 może 

stanowić ogród przydomowy dla budynku mieszkalnego posadowionego we frontowej części 

tej działki ( w obszarze przeznaczonym pod zabudowę zagrodową). Mając to na uwadze 

wydaje się zasadne zwiększenie określonej w podejściu porównawczym wartości o 

wskazany współczynnik ekspercki. 

 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej  

niezabudowanej położonej w granicach części działki gruntu nr 169/5 AM–5 i w 

granicach działki gruntu nr 168 obręb  Winiary, gm. Gdów po zastosowaniu 

współczynnika eksperckiego wynosi: 

 
Wgr =   1,10 x 10 611 m2 x 4,75 zł/m2 =   55 442,48 zł 

Przyjęto w zaokrągleniu łączną wartość: 55 400 zł 

słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 
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13.3 Zestawienie wartości rynkowych 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej  

niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową położonej w granicach 

części działki gruntu nr 169/5 AM–5 obręb  Winiary, gm. Gdów wynosi: 

44 000 zł 

słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych  

 
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości  

rolnej niezabudowanej położonej w granicach części działki gruntu nr 169/5 AM–5 i w 

granicach działki gruntu nr 168 obręb  Winiary, gm. Gdów wynosi: 

55 400 zł 

słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych 

 

Lp. 
Nr księgi 

wieczystej 
Nr 

działki 
Pow. Przeznaczenie Pow. 

Cena 1 m2 
gruntu 

Wartość  
[zł] 

Wartość w 
zaokrągleniu 

[zł] 

Wartość 
poszczególnych 

KW [zł] 

1. KR2Y/00032085/0 168 5 300 m2 
Część 
przeznaczona 
pod rolę 

5 300 m2 5,23 zł/m2 27 719,00 zł 27 700 zł 27 700 zł 

2. KR2Y/00032193/0 169/5 6 161 m2 

Część 
przeznaczona 
pod zabudowę 
mieszkaniową 

850 m2 51,25 zł/m2 43 562,50 zł 44 000 zł 

71 700 zł 

Część 
przeznaczona 
pod rolę 

5 311 m2 5,23 zł/m2 27 776,53 zł 27 700 zł 

    
Łącznie: 11 461 m2 

  
99 400 zł 99 400 zł 
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14. USTALENIA KOŃCOWE 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o 

numerach ewidencyjnych 168 i 169/5 AM–5 i powierzchni łącznej 1,1461 ha obręb  Winiary, 

gmina Gdów, powiat wielicki określona została wg stanu i poziomu cen z dnia wyceny w 

wysokości: 

99 400 zł  

słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych  

w tym: 

 prawo własności nieruchomości gruntowej objętej KW nr KR2Y/00032085/0 – 

działki 168 obręb  Winiary, gmina Gdów ………………………………....……. 27 700 zł 

 prawo własności nieruchomości gruntowej objętej KW nr KR2Y/00032193/0 – 

działki 169/5 obręb  Winiary, gmina Gdów ……………………………....……. 71 700 zł 

 

1. Oszacowana wartość rynkowa, dla aktualnego sposobu użytkowania wyżej opisanej 

nieruchomości, jest najbardziej prawdopodobną ceną, jaką można uzyskać za 

nieruchomość w warunkach normalnie funkcjonującego rynku nieruchomości. 

2. Analizując transakcje podobnymi nieruchomościami na terenie gminy Gdów, 

uwzględniając między innymi zainteresowanie potencjalnych nabywców otoczeniem 

społeczno - ekonomicznym, wielkością działki, potencjałem inwestycyjnym oraz 

wyposażeniem w elementy infrastruktury technicznej, otrzymany wynik jednostkowy  

51,25 zł/m2 za przedmiotową nieruchomość w części przeznaczonej pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną można uznać za realny. 

3. Natomiast analizując transakcje podobnymi nieruchomościami na terenie gminy Gdów, 

uwzględniając między innymi zainteresowanie potencjalnych nabywców daną lokalizacją 

i położeniem w stosunku do głównych dróg, kształtem działki, a także biorąc pod uwagę 

utrudnienia w uprawie, przydatność rolniczą oraz powierzchnię działki i elementy 

zagospodarowania działki wpływające na wartość otrzymany wynik gruntu 

niezabudowanego (rolnego) w wysokości 5,23 zł/m2 można uznać za realny.  

4. Określona wartość nieruchomości gruntowej odpowiada pod względem poziomu cenom 

transakcyjnym kupna – sprzedaży nieruchomości podobnych na badanym rynku 

lokalnym.  
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15.  KLAUZULE, ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA 

1. Klauzule ogólne: 

- Niniejszy operat szacunkowy sporządzono zgodnie z przepisami prawa w zakresie 

wyceny nieruchomości i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych. 

- 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. 

-   Przy sporządzaniu operatu podatek VAT nie był brany pod uwagę, określona wartość 

ma charakter netto, przy czym na rynku lokalnym ceny netto równają się cenom 

brutto. 

 

2. Zastrzeżenia w zakresie wykorzystania operatu: 

- Operat ten może być wykorzystany tylko do celu zapisanego w p.. „Cel wyceny” 

niniejszego opracowania, natomiast operat nie może być modyfikowany  

i wykorzystany do innych celów wyceny rozważanej nieruchomości.  

- Operat nie może być publikowany w całości ani w częściach, jak również nie może 

być udostępniany osobom trzecim bez uzgodnienia z autorem operatu. 

 

3. Klauzule ograniczające odpowiedzialność rzeczoznawcy: 

- Wyłącza się odpowiedzialność rzeczoznawcy za ukryte wady prawne wycenianej  

nieruchomości, których rzeczoznawca nie mógł zidentyfikować na podstawie 

uzyskanej dokumentacji technicznej i prawnej. 

- Wyklucza się odpowiedzialność rzeczoznawcy wobec osób trzecich,  

w szczególności z tytułu wykorzystania operatu w innym celu aniżeli został on 

sporządzony. 

 

 

Operat sporządził: 

 

 

rzeczoznawca majątkowy – Wojciech Rogowski 

 

 

 

Wrocław, 31 sierpnia 2021 roku 
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16. ZAŁĄCZNIKI 

1. Dokumentacja fotograficzna. 

2. Kopia ksiąg wieczystych nr KR2Y/00032085/0 i KR2Y/00032193/0 prowadzonych 

przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z 

siedzibą w Dobczycach. 

3. Uproszczony wypis z rejestru gruntów. 

4. Kopia mapy ewidencyjnej. 

5. Polisa OC rzeczoznawcy majątkowego. 
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Załącznik nr 1. Dokumentacja fotograficzna 
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