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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

 

A. OPIS NIERUCHOMOŚCI  
 

Położenie (adres administracyjny): Ochodza 37 
 

Oznaczenie w ewidencji gruntów: 

województwo wielkopolskie 

powiat wągrowiecki 

jednostka ewidencyjna Wągrowiec – obszar wiejski 

obręb 302807_2.0020, Ochodza 

arkusz mapy nr 1 

działka nr 177/3 

opis użytków grunty rolne zabudowane 

powierzchnia 0,0827 ha 

księga wieczysta  PO1B/00016536/1 
 

Forma władania: własność.  

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana. 

Księga wieczysta: PO1B/00016536/1 (Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych). 

 

B. CEL WYCENY 
 

Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży udziału w nieruchomości w postępowaniu 

upadłościowym. 

 

C. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
 

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z uchwalą Rady Gminy Wągrowiec Nr XXXVII/274/2017 z dnia 22.02.2017r. przedmiotowa nieruchomość 

położona jest na terenie, dla którego wyznaczono funkcję B-R, tj. tereny zabudowy wielofunkcyjnej w obrębie zwartych 

jednostek osadniczych. Dla nieruchomości nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. 

 

D. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 
 

Podstawowe informacje o wycenianej nieruchomości: 

a) funkcja budynku: mieszkalny;  

b) powierzchnia użytkowa: 169,8 m2;  

c) forma zabudowy: budynek wolnostojący; 

d) stan techniczny budynku zróżnicowany; ogólnie dostateczny;  

e) dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: w ulicy znajdują się sieci: elektryczna, wodociągowa, gazowa, 

telekomunikacyjna, kanalizacja do zbiornika bezodpływowego;  

f) ograniczone prawa rzeczowe: w dziale III KW nr PO1B/00016536/1 wpisana jest bezpłatna służebność 

gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 177/3 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 177/4 

objętej KW nr PO1B/00034287/2;  

g) roszczenia i ograniczenia: w dziale III KW nr PO1B/00016536/1 wpisano ograniczenie w rozporządzaniu 

nieruchomością: wszczęcie egzekucji z nieruchomości; 

h) nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków; 

i) brak informacji o skażeniu środowiska gruntowo – wodnego oraz o zagrożeniu terenów powodzią lub 

ruchami masowymi ziemi. 

 

F. OKREŚLONA WARTOŚĆ RYNKOWA 
 

Wartość rynkowa nieruchomości: 

274 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) 
 

Określona wartość jest wolna od podatku i opłat, a w szczególności podatku VAT.  
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G. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 
 

- Data dokonania wizji terenowej nieruchomości    05.09.2022r. 

- Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 05.09.2022r. 

- Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny    20.09.2022r. 

- Data sporządzenia wyceny       20.09.2022r. 

 

 

 

 

....................................  
                                 (pieczęć i podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorka opracowania: mgr inż. Martyna Pawłowska  

Rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe MI nr 4171  

Polisa OC nr 1019170456 (z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego) ważna do dnia 30.04.2023r. 

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

Członek Stowarzyszenia Wielkopolska Baza Cen Nieruchomości w Poznaniu  
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- Uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 05.09.2022r; 
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1.  PRZEDMIOT WYCENY 
 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość zlokalizowana w Ochodzy 37. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd 

Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr PO1B/00016536/1. Oznaczenie 

nieruchomości w ewidencji gruntów:  

województwo wielkopolskie 

powiat wągrowiecki 

jednostka ewidencyjna Wągrowiec – obszar wiejski 

obręb 302807_2.0020, Ochodza 

arkusz mapy nr 1 

działka nr 177/3 

opis użytków grunty rolne zabudowane Br-RIIIb 

powierzchnia 0,0827 ha 

księga wieczysta  PO1B/00016536/1 
 

2.  ZAKRES WYCENY 
 

Zakresem objęto prawo własności działki nr 177/3 z arkusza mapy nr 1 obrębu Ochodza o powierzchni 827 m2 wraz 

z częściami składowymi gruntu, w szczególności budynkiem mieszkalnym.  
 

3.  CEL WYCENY 
 

Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym. 
 

4.  PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 
 

4.1.  PODSTAWA FORMALNA 
 

Zleceniodawca: Syndyk Pan Marcin Dzierżawczyk, ul. Klonowica 5/1, 60–747 Poznań. 
 

4.2.  PODSTAWA MATERIALNO – PRAWNA 
 

▪ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.); 

▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 555); 

▪ Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1360 ze zm.); 

▪ Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych, W-wa grudzień 2021r.; 

▪ Ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (tj. Dz.U. z 2022r, poz 1520).  
 

4.3.  ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 
 

4.3.1.  O PRZEDMIOCIE WYCENY 
 

▪ Wizja terenowa przeprowadzona w dniu 05.09.2022r.; 

▪ Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 wydana dnia 07.09.2022r.;  

▪ Uproszczony wyrys z rejestru gruntów wydany dnia 07.09.2022r.; 

▪ Kartoteka budynku wydania dnia 08.09.2022r.; 

▪ Treść księgi wieczystej KW nr PO1B/00016536/1 z dnia 05.09.2022r.;  

▪ Dokumentacja techniczna branża budowlana z kwietnia 1995r.; 

▪ Informacje zawarte na portalu e-mapa.net oraz informacje udostępnione w Urzędzie Gminy Wągrowiec.  
 

4.3.2. DOTYCZĄCE RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
 

- Informacje o transakcjach udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz starostwach 

powiatów sąsiednich; 

- Informacje o ruchu cen na lokalnym rynku nieruchomości będące w bazie rzeczoznawcy majątkowego oraz 

Stowarzyszeniu Wielkopolska Baza Cen Nieruchomości; 

- Informacje uzyskane w Internecie i prasie specjalistycznej.  
 

5. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 
 

- Data dokonania wizji terenowej nieruchomości     05.09.2022r. 

- Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 05.09.2022r. 

- Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny    20.09.2022r. 

- Data sporządzenia wyceny       20.09.2022r. 
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6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 
 

6.1.  LOKALIZACJA 
 

Lokalizacja ogólna 

Ochodza położona jest w południowo - wschodniej części gminy Wągrowiec i środkowej części powiatu 

wągrowieckiego. Wieś jest położona około 7 km od Wągrowca i około 65 km od Poznania.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Położenie miejscowości  

na mapie Polski1 

Położenie miejscowości  

na mapie województwa1 

wielkopolskiego1 

Położenie miejscowości  

na mapie powiatu wągrowieckiego1 

Bezpośrednie otoczenie 

Nieruchomość położona jest w środkowej części obrębu Ochodza w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy 

mieszkaniowej oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę lub produkcję rolną. 

Obiekty handlowo – usługowe, w tym markety spożywcze, pozostałe obiekty edukacyjne (szkoły 

ponadpodstawowe), sakralne i publiczne znajdują się w pobliskim Wągrowcu.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Położenie miejscowości  

na mapie gminy1 

Położenie nieruchomości 

na mapie obrębu2 

Położenie nieruchomości  

na tle nieruchomości sąsiednich2 

 
 

Dojazd do nieruchomości 
 

 
 Źródło: e-mapa.net 
 

Nieruchomość znajduje się około 2,5 km od DW190.  

Dostęp do drogi publicznej: działka nr 177/3 ma bezpośredni dostęp do 

drogi publicznej (dz. nr 180). Droga dojazdowa urządzona jest nawierzchnią 

brukową. Wjazd na teren nieruchomości odbywa się wjazdem usytuowanym 

w południowej granicy działki.  
 

 

 
1 Źródło: https://pl.wikipedia.org 
2 Źródło: http://polska.e-mapa.net 
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Dokumentacja fotograficzna – bezpośrednie otoczenie i dojazd 

     
 

 
 

Stan zagospodarowania działki 
 

 
 Źródło: e-mapa.net 
 

Działki nr 177/3 w kształcie nieregularnego wieloboku o powierzchni  

827 m2 i zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, położonym w części 

południowej, oraz usytuowanym wzdłuż ulicy oraz budynkiem 

gospodarczym usytuowanym prostopadle do ulicy i położonym w 

zachodniej granicy. W pozostałej części działka jest zagospodarowana 

zielenią, na ogród przydomowy, jak również zabudowana jest obiektem 

gospodarczym, nietrwale związanymi z gruntem  

Działka jest uzbrojona w sieci elektroenergetyczną, wodociągową, 

kanalizacyjną (do szamba + sieć w ulicy z przyłączem do działki) i 

telekomunikacyjną.  

Dokumentacja fotograficzna – stan zagospodarownia działki 
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Budynek mieszkalny3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny, 

niepodpiwniczony o prostej bryle przykrytej dachem płaskim. Budynek 

wybudowany został w 1991r.  

 

Program funkcjonalny:  

 na parterze znajduje się korytarz z klatką schodową, komunikacja, 

kuchnia, pokój dzienny, sypialnia, łazienka, garaż i kotłownia; 

 na piętrze znajduje się korytarz z klatką schodową, komunikacja, 5 

pokoi i łazienka. 

 

Podstawowe dane materiałowe budynku:  

 fundamenty betonowe; 

 ściany z cegły wapienno-piaskowej, 

 komin z cegły ceramicznej; 

 tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne oraz wapienne,  

 strop monolityczny, żelbetowy, 

 nadproża prefabrykowane żelbetowe, 

 stropodach monolityczny betonowy, kryty papą termozgrzewalną, 

 stolarka okienna pcv oraz skrzynkowe okna drewniane, na parterze 

od ulicy okna z roletami zewnętrznymi, 

 stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa, 

 schody zewnętrzne betonowe,  

 schody wewnętrzne betonowe wyłożone drewnem,  

 elewacja: tynki cementowo-wapienne. 

 

Wyposażenie budynku w instalacje: 

 elektryczna,  

 wodociągowa – do sieci gminnej,  

 kanalizacyjna – do szamba (sieć kanalizacyjna w ulicy wraz z 

przyłączem do nieruchomości),  

 gazowa– użytkowa indywidulana z przenośnej butli gazowej, 

 ogrzewanie centralne (piec węglowy).  

 

Parametry budynku: 

- powierzchnia zabudowy: 146 m2 (według danych z kartoteki budynku); 

- powierzchnia użytkowa: 225,71 m2 (wg zestawienia poniżej); 

- powierzchnia całkowita: b.d.; 

- kubatura: b.d. 
 

 
3 Właściciele nieruchomości dysponują dokumentacją projektową budynku, niemniej jednak ustalono nieznaczne odstępstwa w zakresie układu ścian 

działowych i układu funkcjonalnego w związku z powyższym powierzchnię użytkową ustalono na podstawie dokonanych pomiarów w dniu oględzin 

nieruchomości. 
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Tab. Zestawienie pomieszczeń  

Pomieszczenie P.u. [m2] Opis pomieszczenia Dokumentacja fotograficzna 

parter h = 2,63 m, z wyj. kotłowni h=3,1 - 3,4 m 
  

komunikacja 12,00 

Podłoga wyłożona deskami 

sosnowymi, schody drewniane,  ściany 

wyłożone okładziną z płyty pilśniowej 

  

  

przedpokój 9,65 

Podłoga wyłożona deskami 

sosnowymi, ściany wyłożone okładziną 

z płyty pilśniowej 

  

  

kotłownia 12,16 
Posadzka betonowa, ściany 

otynkowane, pomalowane  

  

 
 

  

garaż 25,24 
Posadzka betonowa, ściany 

otynkowane, pomalowane  
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Pomieszczenie P.u. [m2] Opis pomieszczenia Dokumentacja fotograficzna 

kuchnia 19,53 

Podłoga wyłożona płytkami, ściany 

wyłożone okładziną z płyty pilśniowej, 

płytkami oraz pomalowane farbą 

emulsyjną 

  

  

pokój dzienny 19,05 
Podłoga z płytek z płyty pilśniowej, 

ściany pomalowane farbą emulsyjną 

  

  

sypialnia 10,52 
Podłoga z płytek z płyty pilśniowej, 

ściany pomalowane farbą emulsyjną 

  

  

łazienka 5,70 

Podłoga wyłożona płytkami, ściany 

wyłożone płytkami i pomalowane 

farbą emulsyjną 

  

  

piętro h = 2,63 m 
  

klatka schodowa 12,03 

Podłoga wyłożona deskami 

sosnowymi, schody drewniane, ściany 

wyłożone okładziną z płyty pilśniowej 
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Pomieszczenie P.u. [m2] Opis pomieszczenia Dokumentacja fotograficzna 

przedpokój 9,60 

Podłoga wyłożona deskami 

sosnowymi, ściany wyłożone okładziną 

z płyty pilśniowej 

  

  

pokój 23,70 

Podłoga wyłożona deskami 

sosnowymi, ściany pomalowane farbą 

emulsyjną 

  

  

pokój przechodni 

z balkonem 
19,25 

Podłoga wyłożona deskami 

sosnowymi, ściany pomalowane farbą 

emulsyjną 

  

  

pokój 11,84 

Podłoga wyłożona deskami 

sosnowymi, ściany pomalowane farbą 

emulsyjną 

  

  

pokój 19,06 

Podłoga wyłożona deskami 

sosnowymi, ściany pomalowane farbą 

emulsyjną 

  

  

pokój 10,57 

Podłoga wyłożona wykładziną 

dywanową, ściany pomalowane farbą 

emulsyjną 
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Pomieszczenie P.u. [m2] Opis pomieszczenia Dokumentacja fotograficzna 

łazienka 5,81 

Podłoga wyłożona płytkami, ściany 

wyłożone płytkami i pomalowane 

farbą emulsyjną 

  

  

∑ 225,71   

 

 
 

Dokumentacja fotograficzna – elementy budynku (stan techniczny) 
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Budynek wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Okładziny podłóg z klepki parkietowej oraz okładzina 

drewniana na schodach wymagają cyklinowania. Okładziny ścian z płyty są zużyte funkcjonalnie i techniczne 

(widoczne uszkodzenia a także odkształcenia płyt). Okna skrzynkowe do wymiany, stolarka drzwiowa płycinowa w 

słabym stanie technicznym, uszkodzenia klamek lub klamki wybrakowane. Płytki na ścianach i podłogach znajdują 

się w dość dobrym stanie, ale o wysokim zużyciu funkcjonalnym. Instalacje o znacznym zużyciu technicznym, piec 

węglowy, część grzejników żeliwna, osprzęt elektryczny starszego typu, orurowanie z l.90-tych. Tynki elewacyjne 

zmurszałe, do wymiany. Widoczne pęknięcia na łączeniu płyty żelbetowej ze ścianą, uszkodzone obróbki 
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blacharskie, w szczególności płyty balkonowej.  

Standard wykończenia wnętrz niski. Stan techniczny oceniono jako dostateczny.  
 

 

Budynki gospodarcze  
 

 
 

 
 

 

 

W zachodniej granicy działki usytuowany jest wolnostojący, budynek 

gospodarczy o powierzchni zabudowy 28 m2. Budynek wybudowany został 

w technologii tradycyjnej w 1991r. jako obiekt jednokondygnacyjny, 

niepodpiwniczony o prostej bryle przykrytej dachem płaskim. Fundamenty 

betonowe, ściany z cegły wapienno-piaskowej i siporexu, stropodach kryty 

papą i blachą trapezową, okna drewniane, stolarka drzwiowa deskowa obita 

blachą, tynki cementowo – wapienne, posadzka betonowa, instalacje: 

elektryczna.  

 

W północnej granicy działki usytuowana jest wolnostojąca, wiata 

gospodarcza o powierzchni zabudowy ok. 50 m2. Wiata jest 

jednokondygnacyjna, wybudowana w konstrukcji drewnianej na planie 

prostokąta, przykryta dachem dwuspadowym, ściany zostały obudowane 

płytą, blach pokryty blachą trapezową, stolarka drzwiowa metalowa, 

posadzka betonowa. Obiekt nie jest ujawniony w ewidencji prowadzonej 

przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. 

 
 

 

Dokumentacja fotograficzna – stan zagospodarownia działki 

     
 

     
 
 

 



 

Ochodza 37, gm. Wągrowiec, powiat wągrowiecki 
 

 

 
 

 

strona 15 z 25 [kopia] 
 

 

6.2.  STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 
 

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg 

Wieczystych księga wieczysta nr PO1B/00016536/1. Stan prawny ustalono na podstawie wglądu do księgi wieczystej 

dokonanego dnia 05.09.2022r. Do operatu szacunkowego dołączono wydruk treści księgi wieczystej.  

 

Dział I - O [oznaczenie nieruchomości]  
 

Numer bieżący nieruchomości 2. 

L.p. 1. Działka nr 177/3. Położenie Ochodza. Sposób korzystania Rola, pastwisko, rów, zabudowania, nieużytki.  

Obszar całej nieruchomości: 0,0827 ha. 

 

Dział I - Sp [spis praw związanych z własnością]  
 

Brak wpisów. 
 

Dział II [własność] 
 

Andrzej Macioszek, syn Alojzego i Leokadii oraz Alina Macioszek, córka Łucjana i Melanii w wspólności majątkowej 

małżeńskiej. 
 

Dział III [prawa, roszczenia i ograniczenia]  
 

Wzmianki: DZ. KW. / PO1B / 6559 / 22 / 1 - 2022-09-02, 11:53:45 wpis ogłoszenia upadłości.  
 

L.p. 1. Ograniczone prawo rzeczowe związane z nieruchomością. Treść wpisu: bezpłatna służebność gruntowa 

przechodu i przejazdu przez działkę nr 177/3 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 177/4 objętej  

KW PO1B/00034287/2. 
 

L.p. 2. Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomości. Treść wpisu: wszczęcie egzekucji z nieruchomości.  

Rodzaj zmiany:  

lp. 1. Ujawnia się przyłączenie do toczącej się egzekucji z nieruchomości kolejnego wierzyciela w sprawie Km 300/13. 

lp. 2. Ujawnia się przyłączenie do toczącej się egzekucji z nieruchomości kolejnego wierzyciela w sprawie Km 411/13. 

lp. 3. Ujawnia się przyłączenie do toczącej się egzekucji z nieruchomości kolejnego wierzyciela w sprawie Km 479/13. 

lp. 4. Ujawnia się przyłączenie do toczącej się egzekucji z nieruchomości kolejnego wierzyciela w sprawie Km 300/17. 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: 

lp. 1. Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna, Wrocław. 

lp. 2. Best III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Gdynia, 22120095000000. 

lp. 3. Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W Warszawie, Warszawa. 

lp. 4. Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty W Warszawie, Warszawa. 

lp. 5. Easy Debt Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Warszawa. 

 

Dział IV [hipoteka] 
 

Numer hipoteki 8. Hipoteka umowna kaucyjna w kwocie 304 317,38 zł. Wierzyciel hipoteczny: Santander Consumer 

Bank S.A. we Wrocławiu.  
 

L.p. 1. Ograniczone prawo rzeczowe związane z nieruchomością. Treść wpisu: bezpłatna służebność gruntowa 

przechodu i przejazdu przez działkę nr 177/3 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 177/4 objętej  

KW PO1B/00034287/2. 
 

 

 

Komentarz do wpisu w dziale III dot. ograniczonego prawa rzeczowego.  

Treść wpisu: bezpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu przez działkę nr 177/3 na rzecz każdoczesnego 

właściciela działki nr 177/4 objętej KW PO1B/00034287/2. 

Z wyjaśnień właścicieli nieruchomości wynika, że służebność wykonywana jest w części frontowej nieruchomości w celu 

zapewnienia swobodnego wjazdu sprzętem rolniczym na działkę nr 177/4.  

Służebność jest bezpłatna i nie jest uciążliwa, nie powoduje ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości wycenianej.  
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Wskazanie nieruchomości obciążonej i władnącej wraz z zakresem służebności  

  
 

 

 
 

 

6.3. PRZEZNACZENIE TERENU  
 

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z uchwalą Rady Gminy Wągrowiec Nr XXXVII/274/2017 z dnia 

22.02.2017r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie, dla 

którego wyznaczono funkcję B-R, tj. tereny zabudowy wielofunkcyjnej w 

obrębie zwartych jednostek osadniczych. Dla nieruchomości nie zostały 

wydane decyzje o warunkach zabudowy. 
 

 

 

 

 

Źródło: wagrowiec.e-mapa.net 

 

7.  PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY 
 

Zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej UGN) wartość rynkową określa się dla 

nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości 

uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan 

zagospodarowania oraz aktualnie kształtujące się ceny na rynku nieruchomości. 

Przy wyborze podejścia i metody kierowano się zasadami określonymi w art. 154 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 

szacunkowego (dalej: RRM). Zgodnie § 3 ust 1. Ww. rozporządzenia określanie wartości nieruchomości polega na 

Nier. obciążona  

(dz. nr 177/3) 

Nier. władnąca  

(dz. nr 177/4) 

Fragment działki nr 177/3 

objęty służebnością 

Nier. obciążona  

(dz. nr 177/3) 

Fragment działki nr 177/3 

objęty służebnością 

Nier. władnąca  

(dz. nr 177/4) 
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określaniu wartości prawa własności lub innych praw do nieruchomości. Wartość rynkową określa się przy 

zastosowaniu podejścia porównawczego, dochodowego lub mieszanego. 

Zgodnie z art. 150 UGN w wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:   

▪ określenia wartości rynkowej (określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu), 

▪ określenia wartości odtworzeniowej (określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne 

użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli 

wymagają tego przepisy szczególne), 

▪ ustalenia wartości katastralnej (na potrzeby podatku katastralnego). 
 

Zgodnie z art. 151 ust. 1 UGN wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można 

uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a 

sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie 

znajdują się w sytuacji przymusowej.   
 

WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI  
 

 
 

 
 

PODEJŚCIE 

PORÓWNAWCZE 
 PODEJŚCIE 

DOCHODOWE 
 PODEJŚCIE 

MIESZANE* 
 

* jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości 

określa się w podejściu mieszanym zawierającego elementy podejścia porównawczego, dochodowego (w którym określa się wartość rynkową 

nieruchomości) lub podejścia kosztowego (w którym określa się wartość odtworzeniową nieruchomości. 

 

Według treści art. 153 ust. 1 UGN podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu,  

że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu 

rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej 

oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane 

ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. 
 
 

 

PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE 
 

 
 

METODA PORÓWNYWANIA PARAMI 
 

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 oraz cechy tych nieruchomości. 
 

 

METODA KORYGOWANIA CENY ŚREDNIEJ 
 

Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się 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 różnice w 

poszczególnych cechach tych nieruchomości. 
 

 

METODA ANALIZY STATYSTYCZNEJ RYNKU 
 

Przy metodzie analizy statystycznej rynku przyjmuje się zbiór cen transakcyjnych właściwych do określenia wartości 

nieruchomości reprezentatywnych, o których mowa w art. 161 ust. 2 ustawy (dot. ustalania wartości katastralnej).  
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8. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
 

W celu określenia wartości rynkowej nieruchomości dokonano analizy lokalnego rynku nieruchomości. Analizą objęto 

nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położone na terenie gminy i miasta 

Wągrowiec. Odnotowano ponad 40 transakcji zawartych na rynku wtórnym w okresie 1,5 roku poprzedzającego 

sporządzenie operatu szacunkowego. Odnotowane ceny transakcyjne mieściły się w przedziale od 882 zł/m2  

do 6 192 zł/m2. 
 

Odnotowane jednostkowe ceny transakcyjne na terenie miasta i gminy Wągrowiec 

 
Komentarz. usytuowanie nieruchomości jest orientacyjne z uwagi na przepisy o ochronie danych RODO 
 

 
Znacznik wskazujacy położenie nieruchomości wycenianej 

 

Z uwagi na relatywnie małą liczbę transakcji oraz brak dostatecznej liczby nieruchomości podobnych do wycenianej 

włączono do analizy transakcje zawarte na terenie całego powiatu wągrowieckiego i powiatu sąsiedniego 

(obornickiego) oraz będące przedmiotem obrotu w okresie od października 2020r. W wyniku przeprowadzonej 

analizy, na rynku odnotowano kilkadziesiąt transakcji, których parametry statystyczne zestawiono w tabeli poniżej. 
 

Parametr 
Wartość 

parametru 

Średnia cena transakcyjna [zł/m2] 3 184  

Najwyższa cena transakcyjna [zł/m2] 8 414  

Najniższa cena transakcyjna [zł/m2] 750 

Mediana [zł/m2] 3 067  

Odchylenie standardowe [zł/m2] 1 585  

Współczynnik zmienności [-] 0,49 
 

Średnia cena transakcyjna wyniosła 3 184 zł/m2, przy czym odnotowane ceny charakteryzowały się znacznym 

rozrzutem: zawierały się w przedziale od 750 zł/m2 do 8 414 zł/m2. Bardzo niskie cen transakcyjne (poniżej ~1 200 zł) 

dotyczą nieruchomości zabudowanych domami w słabym stanie technicznym i /lub położonych w nietrakcyjnych 

wiejskich miejscowościach. Najwyższe ceny transakcyjne (powyżej 1 mln zł) osiągały domy co najwyżej kilkunastoletnie 

i atrakcyjnie zlokalizowane. Ustalono, że najwyższe ceny osiągają nieruchomości o atrakcyjnym położeniu, z 
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korzystnymi uwarunkowaniami komunikacyjnymi (dogodny dojazd do Poznania i miast powiatowych, jakość dróg 

dojazdowych, bliskość przystanków komunikacji publicznej). Do istotnych czynników cenotwórczych zalicza się 

otoczenie nieruchomości, poziom bezpieczeństwa okolicy, bliskość punktów handlowo - usługowych, obiektów 

administracji, kultury, służby zdrowia i oświaty oraz położenie z dala od ruchliwych ulic, czy innych źródeł uciążliwego 

hałasu. Ceny transakcyjne nieruchomości determinują ponadto rodzaj istniejącej zabudowy, jej intensywność, 

elementy ekologiczne, jak również wielkość działki decydująca o możliwości swobodnego korzystania z 

nieruchomości. Kolejne istotne czynniki wpływające na wartość to: standard wykończenia budynku, w tym jakość 

zastosowanych materiałów budowlanych, jakość wykonawstwa budowlanego, poziom uzbrojenia w infrastrukturę 

techniczną. Jednym z decydujących determinantów cen transakcyjnych jest wiek oraz stan techniczny budynku, niższe 

ceny dotyczą obiektów z nieprawidłową gospodarką remontową, w stanie technicznym wymagającym znacznych 

nakładów na remont oraz podwyższenie standardu wykończenia. Wysokie noty uzyskują nieruchomości z zadbanym 

terenem, nie wymagające ewentualnych nakładów na jego uporządkowanie i doprowadzenie do korzystnego stanu 

zagospodarowania. In plus na wartość nieruchomości wpływają dodatkowe budynki, przy czym znaczenie ma ich 

wielkość, sposób użytkowania, wiek, stan techniczny oraz standard wykończenia.  
 

 

STRUKTURA CEN  
 

Wykres. Struktura cen pod wzg. powierzchni gruntu  

 
 

 

Wykres. Struktura cen pod wielkości powierzchni budynków 
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Najwięcej transakcji, bo ponad 1/3 transakcji dotyczy 

budynków usytuowanych na gruntach o powierzchni z 

przedziału 601 m2 do 1 000 m2, najmniej, tj. 5% to 

budynki szeregowe, usytuowane na gruncie o 

powierzchni do 300 m2. 
 

Najmniej, tj. 3% transakcji dotyczy nieruchomości 

zabudowanych domami o powierzchni ponad  

280 m2, najwięcej transakcji (43%) odnosi się do 

nieruchomości zabudowanych budynkami o 

powierzchni z przedziału od 120,01 m2 do 180,00 m2. 

 

ZMIANY CEN W CZASIE 
 

Analizie poddano dwie zmienne: zmienną niezależną oznaczoną na osi x jako data transakcji oraz zmienną zależną 

opisaną na osi y, tj. cenę transakcyjną [zł/m2]. Następnie w sposób graficzny na wykresie poniżej przedstawiono 

zależności pomiędzy ww. zmiennymi. Wybór modelu prostoliniowego linii trendu związany jest z faktem, że analizie 

poddane są transakcje zawarte w niezbyt odległym horyzoncie czasowym. 

 
 

 

Wykres. Dynamika cen 

y = 1,0522x - 43631
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Wykres. Trend czasowy  
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Trend czasowy w wymiarze rocznym dla wymiaru średniego (15,7%/rok) 
oraz dolnego przedziału ufności (-2,3%/rok) i górnego przedziału ufności 

(29%/rok) przy poziomie istotności α = 0,15

 
Źródło: Arkusz kalkulacyjny oprac. przez T. Kotrasińskiego 
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Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 1,23 jest mniejsza niż wartość teoret. statystyki  

t-Studenta (teoret.,alfa,n-2) wynosząca 1,45. Prawdopodobieństwo przyjęcia występowania fałszywego trendu 

wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok. 22% i jest na poziomie wyższym niż założony poziom 

istotności wynoszący 0,15. Powyższe oznacza, że na założonym poziomie istotności 0,15 można stwierdzić 

nieistotność statystyczną występowania trendu. Wymiar względny trendu (%)/rok wynosi ok. +13,3% i można 

określić go jako lekko rosnący. Przedział ufności dla wyliczonego trendu, na założonym poziomie istotności 0,15 

wynosi aż ±15,7%. Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu mieści się w granicach 

od -2,3%/rok do +29,0%/rok. Ostatecznie wzięto pod uwagę ww. obliczenia, wnioski z poszerzonej analizy 

transakcji domami na terenie całego powiatu wągrowieckiego i powiatów sąsiednich, a w szczególności obecną 

sytuację społeczno – ekonomiczną i ustalono brak zmian cen w czasie.  

 

 

9.  WYBÓR PODEJŚCIA I METODY DO WYCENY  
 

Art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami „wyboru właściwego podejścia oraz 

metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel 

wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne 

dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. 

Mając na uwadze stan rynku i typ nieruchomości jej wartość rynkową określono w podejściu porównawczym, metodą 

porównywania parami, tj.:  

- ustalono cechy rynkowe wpływające na ceny transakcyjne [zł/m2], 

- określono wpływ poszczególnych cech rynkowych na ceny transakcyjne, 

- dokonano wyboru nieruchomości podobnych,  

- na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości [zł/m2] i ich atrybutów cenotwórczych określono wartość 

rynkową,  

- określono wartość rynkową według formuły: , w której: 

Cśr  – średnioważona cena transakcyjna [zł/m2], 

P – powierzchnia budynku [m2], 

k – współczynnik korekcyjny [-]4. 

 

10. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 
 

10.1. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI 
 

Do porównania poszukiwano nieruchomości o następujących cechach: 

- transakcja nieruchomością zwarta na rynku wtórnym; 

- zlokalizowane nie dalej niż 50 km od nieruchomości wycenianej; 

- o powierzchni gruntu w przedziale 500 - 2000  m2 (prawo do gruntu własność); 

- o powierzchni budynku przynajmniej 150 m2 o prostej bryle i wybudowanym na przestrzeni  

lat 70 - 90 – tych XXw. 
 

Nieruchomość nr 1  

Data transakcji: 30.06.2022r. Położenie: Łęgowo, gm. Wągrowiec, ok. 5 km od nieruchomości wycenianej 

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o prostej bryle, wybudowanym w 1990r. w 

technologii tradycyjnej na planie prostokąta i przykrytym dachem jednospadowym. Budynek dwukondygnacyjny, 

częściowo podpiwniczony. 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 154,53 m2. Stan techniczny/standard budynku dobry.  

Działka w kształcie prostokąta o powierzchni 613 m2 (prawo własności). Stan zagospodarowania przeciętny: działka 

ogrodzona, zagospodarowana przydomowym ogrodem, częściowo wykorzystywana rolniczo. Na działce znajduje się 

garaż składający się z boksów, wybudowany w l. 2005-2006 z dobudowaną drewutnią. 

Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości, w otoczeniu znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, 

zagrodowej, w niedalekiej odległości znajduje się jezioro Łęgowskie. Dojazd do nieruchomości drogą urządzoną. 

Cena transakcyjna [zł/m2] 2 232,58 
Cena transakcyjna 

skorygowana o Δt [zł/m2] 
2 232,58  

 

 
4 Rzeczoznawca majątkowy może zastosować współczynnik korekcyjny „k” z przedziału [0,9, 1,1] w szczególnych przypadkach, gdy nieruchomość 

posiada wady lub zalety wykraczające poza cechy rynkowe lub gdy występuje wyraźna zmiana relacji pomiędzy popytem i podażą.  
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Nieruchomość nr 2 

Data transakcji: 10.12.2021r. Położenie: Wągrowiec, 7 km od nieruchomości wycenianej 

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o prostej bryle, wybudowanym w 1984r. w 

technologii tradycyjnej na planie prostokąta i przykrytym dachem płaskim. Budynek składa się z dwóch brył: 

dwukondygnacyjnej i jednokondygnacyjnej oraz jest częściowo podpiwniczony. 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 163,20 m2. Stan techniczny/standard budynku dostateczny.  

Działka w kształcie prostokąta o powierzchni 1 011 m2 (prawo własności). Stan zagospodarowania przeciętny: działka 

ogrodzona, zagospodarowana przydomowym ogrodem, częściowo wykorzystywana rolniczo. Na działce nie znajdują się 

dodatkowe budynki.  

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta przy drodze nr 241, w otoczeniu znajdują się tereny zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej, magazynowej i tereny niezabudowane, w bliskiej odległości znajduje się jezioro Rgielskie. 

Dojazd do nieruchomości drogą urządzoną. 

Cena transakcyjna [zł/m2] 1 102,94 
Cena transakcyjna 

skorygowana o Δt [zł/m2] 
1 102,94  

 

Nieruchomość nr 3 

Data transakcji: 20.05.2022r. Położenie: Wychowaniec, gm. Oborniki, ok. 41 km od nieruchomości wycenianej 

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o prostej bryle, wybudowanym w l. 80 - tych w 

technologii tradycyjnej na planie prostokąta i przykrytym dachem jednospadowym. Budynek dwukondygnacyjny, 

podpiwniczony. 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 190,4 m2. Stan techniczny/standard budynku przeciętny.  

Działka w kształcie prostokąta o powierzchni 1 500 m2 (prawo własności). Stan zagospodarowania przeciętny: działka 

ogrodzona, zagospodarowana przydomowym ogrodem, częściowo wykorzystywana rolniczo. Na działce nie znajdują się 

dodatkowe budynki.  

Nieruchomość położona jest w na obrzeżach miejscowości, w otoczeniu znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, 

zagrodowej, produkcji rolnej, tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. Dojazd do nieruchomości drogą 

nieurządzoną. 

Cena transakcyjna [zł/m2] 1 838,24  
Cena transakcyjna 

skorygowana o Δt [zł/m2] 
1 838,24  

 

Nieruchomość nr 4 

Data transakcji: 10.03.2022r. Położenie: Gorzewo, gm. Ryczywół, 27 km od nieruchomości wycenianej 

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o prostej bryle, wybudowanym w l.90-tych XXw. w 

technologii tradycyjnej na planie prostokąta i przykrytym dachem płaskim. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. 

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 294,40 m2. Stan techniczny/standard budynku przeciętny.  

Działka w kształcie prostokąta o powierzchni 1 619 m2 (prawo własności). Stan zagospodarowania przeciętny: działka 

ogrodzona, zagospodarowana przydomowym ogrodem, częściowo wykorzystywana rolniczo. Na działce znajdują się 

dwa budynki gospodarcze o pz = 26 m2 i 167 m2. 

Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości, w otoczeniu znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, 

zagrodowej, gospodarczej, produkcji rolnej, w dalszej odległości tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. Dojazd do 

nieruchomości drogą urządzoną. 

Cena transakcyjna [zł/m2] 917,12 
Cena transakcyjna 

skorygowana o Δt [zł/m2] 
917,12 

 

Tabela. Cechy rynkowe nieruchomości wycenianej i nieruchomości podobnych  

Cechy rynkowe Nier. wyceniania Nier. nr 1 p. Nier. nr 2 p. Nier. nr 3 p. Nier. nr 4 p. 

Lokalizacja  
Ochodza, gm. 

Wągrowiec 

Łęgowo, gm. 

Wągrowiec 
0 

Wągrowiec, 

ul. Kcyńska 
-1 

Wychowaniec, 

gm. Oborniki 
0 

Gorzewo,  

gm. Ryczywół 
1 

Otoczenie przeciętne korzystne -1 przeciętne 0 dostateczne +1 przeciętne 0 

Pow. budynku 

(m2) 
225,71 154,53 -1 163,20 -1 190,40 -1 294,40 +1 

Pow. działki  

(m2) 
827 613 0 1 011 -1 1 500 -2 1 619 -2 

Stan techniczny/ 

standard 
dostateczny korzystny -2 dostateczny 0 przeciętny -1 przeciętny -1 

Budynki 

dodatkowe 
występują występują 0 nie występują +1 występują 0 występują 0 
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Cechy rynkowe Nier. wyceniania Nier. nr 1 p. Nier. nr 2 p. Nier. nr 3 p. Nier. nr 4 p. 

Funkcjonalność przeciętna 
powyżej 

przeciętnej 
-1 

powyżej 

przeciętnej 
-1 

powyżej 

przeciętnej 
-1 korzystna -2 

Opis cech rynkowych: 

W ramach cechy lokalizacja wyróżniono 3 stany: poniżej przeciętnego (miejscowość o średniej atrakcyjności i wiejskim charakterze 

oraz słabym zurbanizowaniu terenu), przeciętna (uwarunkowania pośrednie), korzystna (tereny zurbanizowane, miejscowości 

stanowiące siedziby gmin/powiatu). 

W ramach cechy otoczenie wyróżniono 3 stany: poniżej przeciętnego (bezpośrednie sąsiedztwo estetyczne, ale występują uciążliwości 

spowodowane hałasem komunikacyjnym lub produkcyjnym, duży udział terenów niezabudowanych, w tym użytkowanych rolniczo), 

przeciętne (uwarunkowania pośrednie), korzystne (estetyczne otoczenie, duży udział terenów rekreacyjnych w otoczeniu, np. blisko 

jezioro, wykluczone uciążliwości w postaci hałasu komunikacyjnego lub przemysłowego). 

W ramach cechy powierzchnia budynku wyróżniono 3 stany: b. duża (od 250,01 m2 do 300,00 m2), duża (od 200,01 m2 do 250,0 m2), 

średnia (od 150,00 m2 do 200,00 m2).  

W ramach cechy powierzchnia działki wyróżniono 3 stany:  mała (od 600 m2 do 950 m2), średnia (od 951 m2 do 1280 m2), duża (od 

1281 m2 do 1620 m2). 

W ramach cechy stan techniczny / standard wyróżniono 3 stany: dostateczny (budynek do kompleksowego remontu), przeciętny 

(uwarunkowania pośrednie) i korzystny (budynek w dobrym stanie, ale wymaga przeprowadzenia bieżących prac remontowych).  

W ramach cechy stan zagospodarowania wyróżniono 3 stany: (ogrodzenie utwardzenie terenu w przeciętnym stanie technicznym, 

teren nieuporządkowany, budynki dodatkowe o niewielkiej powierzchni – do ok. 30 m2), przeciętny (ocena pośrednia) i korzystny 

(nasadzenia zadbane, ogrodzenie, utwardzenie terenu w dobrym stanie technicznym, ponadto na działce usytuowany dodatkowy 

budynek gospodarczy/garażowy, itp. w dobrym stanie). 

W ramach cechy budynki dodatkowe wyróżniono 2 stany: niekorzystny (brak budynków dodatkowych) oraz korzystny (poza 

budynkiem mieszkalnym na gruncie usytuowane są budynki gospodarcze, magazynowe i/lub garażowe).  

W ramach cechy funkcjonalność wyróżniono 2 stany: powyżej przeciętnej (budynek częściowo podpiwniczony, w podpiwniczeniu 

znajdują pomieszczenia techniczne i gospodarcze), korzystna (budynek całkowicie podpiwniczony, w podpiwniczeniu znajdują 

pomieszczenia techniczne i gospodarcze). Przedmiotowy budynek nie jest podpiwniczony, a pomieszczenia techniczne usytuowane są 

na parterze, w związku z powyższym cechuje się pogorszoną funkcjonalnością – wyróżniono zatem przedział ekstrapolowany (poniżej 

przeciętnej).  
 

Tabela. Zakres poprawek [zł/m2] 

1 

Lokalizacja  

Zakresy poprawek 

0 st. 1 st. 2 st. 

0,00 164,43 328,87 
     

2 

Otoczenie 

Zakresy poprawek 

0 st. 1 st. 2 st. 

0,00 65,77 131,55 
    

3 

Pow. budynku (m2) 

Zakresy poprawek 

0 st. 1 st. 2 st. 

0,00 98,66 197,32 
    

4 

Pow. działki (m2) 

Zakresy poprawek 

0 st. 1 st. 2 st. 

0,00 197,32 394,64 
    

5 

Stan techniczny/standard 

Zakresy poprawek 

0 st. 1 st. 2 st. 

0,00 131,55 263,09 
    

6 Budynki dodatkowe  
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Zakresy poprawek  

0 st. 1 st.  

0,00 197,32  

    

7 

Funkcjonalność 

Zakresy poprawek 

0 st. 1 st. 2 st. [E]* 

0,00 65,77 131,55 

*[E] – przedział ekstrapolowany  

 

Tabela. Nieruchomość wyceniana z nieruchomością porównawczą nr 1 

Lp. Cechy rynkowe 
Udział cechy w ΔC 

(waga cechy w %) 

Zakres kwotowy 

(zł/m2) 

Poprawki 

(zł/m2) 

1 Lokalizacja  25 328,87 0,00 

2 Otoczenie 10 131,55 -65,77 

3 Pow. budynku (m2) 15 197,32 -98,66 

4 Pow. działki (m2) 15 197,32 0,00 

5 Stan techniczny/standard 20 263,09 -263,09 

6 Budynki dodatkowe 10 131,55 0,00 

7 Funkcjonalność 5 65,77 -65,77 

∑ 100 1 315,46 -493,30 

 

Tabela. Nieruchomość wyceniana z nieruchomością porównawczą nr 2 

Lp. Cechy rynkowe 
Udział cechy w ΔC 

(waga cechy w %) 

Zakres kwotowy 

(zł/m2) 

Poprawki 

(zł/m2) 

1 Lokalizacja  25 328,87 -164,43 

2 Otoczenie 10 131,55 0,00 

3 Pow. budynku (m2) 15 197,32 -98,66 

4 Pow. działki (m2) 15 197,32 -98,66 

5 Stan techniczny/standard 20 263,09 0,00 

6 Budynki dodatkowe 10 131,55 131,55 

7 Funkcjonalność 5 65,77 -65,77 

∑ 100 1 315,46 -295,98 

 

Tabela. Nieruchomość wyceniana z nieruchomością porównawczą nr 3 

Lp. Cechy rynkowe 
Udział cechy w ΔC 

(waga cechy w %) 

Zakres kwotowy 

(zł/m2) 

Poprawki 

(zł/m2) 

1 Lokalizacja  25 328,87 0,00 

2 Otoczenie 10 131,55 65,77 

3 Pow. budynku (m2) 15 197,32 -98,66 

4 Pow. działki (m2) 15 197,32 -197,32 

5 Stan techniczny/standard 20 263,09 -131,55 

6 Budynki dodatkowe 10 131,55 131,55 

7 Funkcjonalność 5 65,77 -131,55 

∑ 100 1 315,46 -361,75 
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Tabela. Nieruchomość wyceniana z nieruchomością porównawczą nr 4 

Lp. Cechy rynkowe 
Udział cechy w ΔC 

(waga cechy w %) 

Zakres kwotowy 

(zł/m2) 

Poprawki 

(zł/m2) 

1 Lokalizacja  25 328,87 164,43 

2 Otoczenie 10 131,55 0,00 

3 Pow. budynku (m2) 15 197,32 98,66 

4 Pow. działki (m2) 15 197,32 -197,32 

5 Stan techniczny/standard 20 263,09 -131,55 

6 Budynki dodatkowe 10 131,55 0,00 

7 Funkcjonalność 5 65,77 -131,55 

∑ 100 1 315,46 -197,32 

 

Tabela. Wartość rynkowa nieruchomości [zł/m2] 

Lp. Wyszczególnienie Nier. nr 1 Nier. nr 2 Nier. nr 3 Nier. nr 4 

1 Cena transakcyjna  (zł/m2) 2 232,58 1 102,94 1 838,24 917,12 

2 
Suma poprawek ze względu na 

różnicę cech (zł/m2) 
-493,30 -295,98 -361,75 -197,32 

3 Wartość skorygowana (zł/m2) 1 739,28 806,96 1 476,49 719,80 

4 Wartość uśredniona (zł/m2) 1 185,63 

5 
Suma bezwzględnych wartości 

poprawek (^C) 
493,30 559,07 756,39 723,50 

6 Waga (100/^C) 0,2027 0,1789 0,1322 0,1382 

7 Wartość średnioważona (zł/m2) 1 214,11 

 

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi: WN = 1 214,11 zł/m2 x 225,71 m2 x 1,0  = 274 036,77 zł 

 

Przyjęto (po zaokrągleniu) wartość rynkową nieruchomości: 
 

 

WN = 274 000 zł 
(słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) 

 

 

 

11. WYNIK KOŃCOWY – WNIOSKI I UZASADNIENIA 
 

▪ Określona wartość rynkowa nieruchomości wynosi w zaokrągleniu 274 000 zł jest wartością rynkową przy 

założeniach i obwarowaniach przyjętej dla niniejszej wyceny. Biorąc pod uwagę aktualny poziom cen na rynku 

nieruchomości, stan techniczny oraz standard wykończenia pomieszczeń, powierzchnię użytkową budynku, jak 

również lokalizację, w tym bezpośrednie otoczenie i inne cechy rynkowe wycenianej nieruchomości oszacowaną 

wartość należy uznać za adekwatną w stosunku do sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości. Oszacowana 

wartość mieści się w przedziale cenowym określonym dla lokalnego rynku nieruchomości. 

▪ Zgodnie z art. 151 ust. 1 UGN 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.  

 

12. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 
 

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

▪ Wyklucza się odpowiedzialność wobec osób trzecich, a także w przypadkach wykorzystania operatu 

szacunkowego w innym celu, aniżeli został on sporządzony; 
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▪ Operat szacunkowy sporządzono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; 

▪ Stosownie do art. 156 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy nie ponosi 

odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu, niż cel dla którego został 

sporządzony; 

▪ Stosownie do art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystany 

do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba, że wystąpiły 

zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany innych czynników wpływających na wartość; 

▪ W nawiązaniu do wyroku SN z dnia 05.04.2012r. (sygn. IICSK 369/11) w operacie szacunkowym nie ujawniono 

danych identyfikujących przyjęte nieruchomości do porównania, których ujawnienie wkracza w sferę zastrzeżoną 

tajemnicą zawodową rzeczoznawcy; 

▪ Do obliczeń wykorzystano arkusz kalkulacyjny Excel; ewentualne nieścisłości w obliczeniach wynikają  

z dokładności zaokrągleń; 

▪ Powierzchnię użytkową ustalono na podstawie dokonanych pomiarów. Przedstawione pomiary nie mają 

charakteru inwentaryzacji budowlanej i zostały przeprowadzone jedynie na potrzeby niniejszego opracowania; 

▪ Dochowano szczególnej staranności i pozyskano wszelkie możliwe dokumenty i informacje dotyczące 

przedmiotowej nieruchomości (dokumenty zostały dołączone do operatu szacunkowego, a otrzymane informacje 

zostały zawarte w treści operatu szacunkowego). Dokumenty te i informacje uznano za poprawne i kompletne. 

Jeżeli którykolwiek pozyskany dokument okazałby się niepoprawny lub pozyskane informacje okazałyby się 

niekompletne mogłoby to mieć wpływ na wynik wyceny. W takich przypadkach rzeczoznawca nie ponosi 

odpowiedzialności za niepoprawnie oszacowaną wartość; 

▪ Oszacowane wartości są wolne od wszelkich podatków i opłat, a w szczególności od podatku VAT. 

 

 

 

 

 

                                      Opracowała: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 20 września 2022r.  


