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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

 

A. OPIS NIERUCHOMOŚCI  
 

Położenie (adres administracyjny): Rudniki 104 
 

Oznaczenie w ewidencji gruntów: 

województwo wielkopolskie wielkopolskie 

powiat nowotomyski nowotomyski 

jednostka ewidencyjna Gmina Opalenica Gmina Opalenica 

obręb 301505_5.0010, Rudniki 301505_5.0010, Rudniki 

arkusz mapy nr 1 1 

działka nr 220/18 220/19 

opis użytków grunty pod rowami grunty rolne zabudowane, grunty orne 

powierzchnia 0,0050 ha 0,2018 ha 

księga wieczysta  PO1N/00017623/7 PO1N/00017623/7 
 

Forma władania: własność.  

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana. 

Księga wieczysta: PO1N/00017623/7 (Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV 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 Opalenica Nr XXIX/179/2020 z dnia 23 września 2020r. w sprawie zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica przedmiotowa nieruchomość 

położona jest na terenie, dla którego wyznaczono funkcję MNW/U, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

wielorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej, tereny zabudowy usługowej. 

 

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 poniżej przeciętnego;  

e) nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowych zespołów folwarcznych, dworskich 

i pałacowych, a ponadto na przedmiotowej nieruchomości istnieje możliwość wystąpienia stanowisk 

archeologicznych. Zgodnie z zarządzeniem nr 132/2013 Burmistrza Opalenicy z dnia 04.10.2013r. w sprawie 

założenia gminnej ewidencji zabytków Gminy Opalenica, budynek nr adm. 104 został ujęty w gminnej 

ewidencji zabytków jako „dom pracowników folwarcznych (Rudniki 104)”; 

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

telekomunikacyjna, kanalizacja do zbiornika bezodpływowego;  

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

ruchami masowymi ziemi. 
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F. OKREŚLONA WARTOŚĆ RYNKOWA 
 

Wartość rynkowa udziału 4/16 w nieruchomości: 

92 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) 

 

Określona wartość jest wolna od podatku i opłat, a w szczególności podatku VAT.  

 

G. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 
 

- Data dokonania wizji terenowej nieruchomości    22.08.2022r. 

- Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 22.08.2022r. 

- Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny    07.09.2022r. 

- Data sporządzenia wyceny       07.09.2022r. 

 

 

 

 

....................................  
                                 (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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SPIS TREŚCI 

 

1. PRZEDMIOT WYCENY 

 

2. ZAKRES WYCENY 

 

3. CEL WYCENY 

 

4.  PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

 

5. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 
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11.  WYNIK KOŃCOWY – WNIOSKI I UZASADNIENIE  

 

12. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA  

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

- Treść księgi wieczystej KW nr PO1N/00017623/7 z dnia 22.08.2022r.;  

- Uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 05.09.2022r; 

- Wypis z kartoteki budynku z dnia 05.09.2022r.; 

- Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:000 z dnia 02.09.2022r.  

- Polisa OC.  
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1.  PRZEDMIOT WYCENY 
 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość zlokalizowana w Rudnikach 104. Dla nieruchomości prowadzona jest przez 

Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr PO1N/00017623/7. 

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów:  

województwo wielkopolskie wielkopolskie 

powiat nowotomyski nowotomyski 

jednostka ewidencyjna Gmina Opalenica Gmina Opalenica 

obręb 301505_5.0010, Rudniki 301505_5.0010, Rudniki 

arkusz mapy nr 1 1 

działka nr 220/18 220/19 

opis użytków grunty pod rowami grunty rolne zabudowane, grunty orne 

powierzchnia 0,0050 ha 0,2018 ha 

księga wieczysta  PO1N/00017623/7 PO1N/00017623/7 
 

2.  ZAKRES WYCENY 
 

Zakres opracowania obejmuje udział 4/16 w prawie własności działek nr 220/18 i 220/19 z arkusza mapy nr 1 obrębu 

Rudniki o powierzchni 2 068 m2 wraz z częściami składowymi gruntu, w szczególności budynkiem mieszkalnym.  
 

3.  CEL WYCENY 
 

Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży udziału w 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 22.08.2022r.; 

▪ Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 wydana dnia 02.09.2022r.;  

▪ Uproszczony wyrys z rejestru gruntów wydany dnia 05.09.2022r.; 

▪ Kartoteka budynku wydania dnia 05.09.2022r.; 

▪ Treść księgi wieczystej KW nr PO1N/00017623/7 z dnia 23.08.2022r.;  

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

4.3.2. DOTYCZĄCE RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
 

- Informacje o transakcjach udostępnione w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu 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     22.08.2022r. 

- Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny 22.08.2022r. 

- Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny    07.09.2022r. 

- Data sporządzenia wyceny       07.09.2022r. 
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6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 
 

6.1.  LOKALIZACJA 
 

Lokalizacja ogólna 

Rudniki leżą w północnej części gminy Opalenica i wschodniej części powiatu nowotomyskiego. Pod względem 

liczby ludności (ok. 600 - 650 osób) druga po Wojnowicach wieść w gminie. Rudniki oddalone są o 6 km od 

Opalenicy, 20 km od Nowego Tomyśla. Do centrum Poznania, oddalonego o 50 km, można dojechać 

samochodem w ciągu około 45 – 60 min.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Położenie miejscowości  

na mapie Polski1 

Położenie miejscowości  

na mapie województwa1 

wielkopolskiego1 

Położenie miejscowości  

na mapie powiatu 

nowotomyskiego1 Bezpośrednie otoczenie 

Nieruchomość położona jest w południowej części obrębu Rudniki w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy 

mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz terenów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę lub 

produkcję rolną. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ponadto neoklasycystyczny dwór, w którym mieści się 

obecnie szkoła, wraz z zabytkowym parkiem. Na terenie miejscowości znajdują się podstawowe punktu handlowe. 

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

ponadpodstawowe), sakralne i publiczne znajdują się w pobliskiej Opalenicy.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Położenie miejscowości  

na mapie gminy1 

Położenie nieruchomości 

na mapie obrębu2 

Położenie nieruchomości  

na tle nieruchomości sąsiednich2 

 
1 Źródło: https://pl.wikipedia.org 
2 Źródło: http://polska.e-mapa.net 
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Dojazd do nieruchomości 
 

 
 Źródło: e-mapa.net 
 

Nieruchomość znajduje się około 10 km od DW307 i około 15 km od węzła z 

A2 (węzeł Buk).  

Dostęp do drogi publicznej: działka nr 220/19 ma bezpośredni dostęp do 

drogi publicznej (dz. nr 245). Droga dojazdowa urządzona jest nawierzchnią 

z kostki pozbrukowej. Wjazd na teren nieruchomości odbywa się wjazdami 

usytuowanym we wschodniej granicy działki.  

Działka nr 220/18 oznaczona w ewidencji gruntów jako rów, ma dostęp do 

drogi publicznej przez działkę nr 220/19, z którą stanowi funkcjonalną całość.  

 
 

Dokumentacja fotograficzna – bezpośrednie otoczenie i dojazd 

     
 

 

Stan zagospodarowania działki 
 

 
 Źródło: e-mapa.net 
 

Działki nr 220/18 i 220/19 tworzące łącznie kształt trapezu o sumarycznej 

powierzchni 2 068 m2, częściowo ogrodzone. Działka nr 220/18 

usytuowana jest na tyłach działki nr 220/19, ma wydłużony kształt i 

oznaczona jest  w ewidencji gruntów jako grunty pod rowami. Działka nr 

220/19 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (położonym w części 

północno-wschodniej) oraz usytuowanym wzdłuż ulicy oraz budynkiem 

gospodarczym usytuowanym prostopadle do ulicy (położony w 

południowej granicy). W pozostałej części działka jest zagospodarowana 

zielenią, na ogród przydomowy, jak również zabudowana nietrwale 

związanymi z gruntem obiektami gospodarczymi i garażem blaszanym.  

Działka jest uzbrojona w sieci elektroenergetyczną, wodociągową, 

kanalizacyjną (do szamba), gazową i telekomunikacyjną.  

Dokumentacja fotograficzna – stan zagospodarownia działki 
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Dokumentacja fotograficzna – stan zagospodarownia działki 

     
 

 

Budynek mieszkalny3 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Budynek mieszkalny, w zabudowie wolnostojącej, parterowy, 

niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek powstał w ramach 

zespołu zabudowań folwarcznych, według danych z kartoteki budynku 

wybudowany został w 1903r.  

W budynku znajdują są trzy lokale mieszkalne – lokal nr 1, lokal nr 3 i lokal  

nr 4. Pierwotnie w budynku znajdowały się 4 lokale mieszkalne, przy czym 

lokale nr 1 i 2 zostały połączone w jeden lokal (obecnie jest to lokal nr 1).  

Powyższe lokale mieszkalne nie stanowią samodzielnych lokali mieszkalnych 

w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.  

W Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu nie są prowadzone kartoteki 

dla ww. lokali.  

 

Podstawowe dane materiałowe budynku:  

 ściany z cegły, część z pustaków betonowych, 

 tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne oraz wapienne,  

 stolarka okienna pcv, pojedyncze okna drewniane,  

 stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa, w lokalu nr 1 i 2 nowszego 

typu, w lokalu nr 3 i lokalu nr 4 starszego typu, 

 strop nad parterem masywny,  

 więźba dachowa drewniana,  

 pokrycie dachu: blachodachówka,  

 elewacja: tynki cementowo-wapienne, prawe skrzydło domu 

ocieplone styropianem. 

 

Wyposażenie budynku w instalacje: 

 elektryczna,  

 wodociągowa – do sieci gminnej,  

 kanalizacyjna – do szamba,  

 gazowa (w lokalu 1+2), 

 ogrzewanie centralne indywidualne dla lokalu nr 1 (piec gazowy), 

lokalu nr 3 (piec węglowy) i lokalu nr 4 (piec węglowy).  

 

Parametry budynku: 

- powierzchnia zabudowy: 244 m2 (według danych z kartoteki budynku); 

- powierzchnia użytkowa: 169,80 m2 (wg zestawienia poniżej); 

- powierzchnia całkowita: b.d.; 

- kubatura: b.d. 
 

 
3 Właściciele nieruchomości nie dysponują dokumentacją budynku. Opis budynku dokonano na podstawie przeprowadzonych oględzin, powierzchnia 

użytkową ustalono na podstawie dokonanych pomiarów. 
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Tab. Zestawienie pomieszczeń (lokal nr 1; wejście z elewacji tylnej) 

Pomieszczenie P.u. [m2] Opis Dokumentacja fotograficzna 

korytarz 2,96 

Posadzka betonowa, ściany z 

pustaków, w większości 

nieotynkowane 

 

 
 

korytarz 3,21 

Podłoga wyłożona płytami, 

ściany pomalowane farbą 

emulsyjną 

 

 
 

pokój 11,19 

Podłoga wyłożona panelami, 

ściany pomalowane farbą 

emulsyjną 

 

 
 

pokój z aneksem 

kuchennym 
33,55 

Podłoga wyłożona panelami, 

ściany pomalowane farbą 

emulsyjną, fragm. ścian w 

aneksie kuchennym 

zabezpieczony okładziną 

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

pokój 10,42 

Podłoga wyłożona panelami, 

ściany pomalowane farbą 

emulsyjną 

 

 
 

pokój 9,91 

Podłoga wyłożona panelami, 

ściany pomalowane farbą 

emulsyjną 

 

 
 

korytarz 2,3 

Podłoga wyłożona panelami, 

ściany pomalowane farbą 

emulsyjną 

 

 
 

wc 0,82 

Podłoga wyłożona płytkami 

ceramicznymi, ściany 

pomalowane farbą emulsyjną 

 

 
 

łazienka 1,97 
Podłoga i ściany wyłożone 

płytkami ceramicznymi 

 

 
 



 

Rudniki 104, gm. Opalenica, powiat nowotomyski 
 

 

 
 

 

strona 11 z 26 [kopia] 
 

Pomieszczenie P.u. [m2] Opis Dokumentacja fotograficzna 

spiżarnia 2,85 

Podłoga wyłożona płytkami 

ceramicznymi, ściany 

pomalowane farbą emulsyjną 

 

 
 

łazienka 4,98 
Posadzka betonowa, ściany 

otynkowane  

 

 
 

∑ 84,16  

 

Tab. Zestawienie pomieszczeń (lokal nr 3; wejście z elewacji frontowej) 

Pomieszczenie P.u. [m2] Opis Dokumentacja fotograficzna 

korytarz 3,62 

Podłoga wyłożona wykładziną 

dywanową, ściany pomalowane 

farbą emulsyjną, tynk zacierany 

 

 
 

kuchnia 10,27 

Podłoga wyłożona wykładziną 

pcv, ściany pomalowane farbą 

emulsyjną, częściowo 

zabezpieczone okładziną z 

płyty pilśniowej  

 

 
 

łazienka 3,90 

Podłoga wyłożona wykładziną 

pcv, ściany pomalowane farbą 

emulsyjną i olejną, częściowo 

zabezpieczone boazerią  
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Pomieszczenie P.u. [m2] Opis Dokumentacja fotograficzna 

pokój 23,17 

Podłoga wyłożona wykładziną 

dywanową, ściany pomalowane 

farbą emulsyjną i wyłożone 

tapetą 

 

 
 

∑ 40,96  

 

Tab. Zestawienie pomieszczeń (lokal nr 4; wejście z elewacji tylnej) 

Pomieszczenie P.u. [m2] Opis Dokumentacja fotograficzna 

korytarz 3,49 
Podłoga wyłożona płytkami, 

ściany wyłożone boazerią 

 

 
 

łazienka 4,99 
Podłoga i ściany wyłożone 

płytkami ceramicznymi 

 

 
 

kuchnia 7,09 

Podłoga wyłożona płytkami, 

ściany wyłożone płytkami, 

tapetą oraz pomalowane farbą 

emulsyjną 

 

 
 

pokój 22,5 

Podłoga wyłożona wykładziną 

dywanową, ściany pomalowane 

farbą emulsyjną i wyłożone 

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

pokój 6,61 

Podłoga wyłożona wykładziną 

dywanową, ściany pomalowane 

farbą emulsyjną i wyłożone 

tapetą 

 

 
 

∑ 44,68  

 
 

Dokumentacja fotograficzna – elementy budynku (stan techniczny) 
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Pomieszczenia w budynku znajdują się w zróżnicowanym stanie technicznym i standardzie. 

Lokal nr 1 (pierwotnie lokal 1 i lokal 2): przed ostatnie 3 lata prowadzone były prace remontowe, wskutek których 

dokonano zmiany układu ścian działowych, wymieniona została instalacja elektryczna i wodociągowa, wymieniono 

okładziny ścienne i podłogowe (w niektórych pomieszczeniach – komunikacja, łazienka okładziny zostały zerwane, 

nowych nie położono), wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Ponadto w części budynku, w obrębie lokali, 

zaizolowano fundamenty i ocieplono styropianem ściany zewnętrzne (prace nie zostały ukończone) W dniu 

oględzin stwierdzono ślady zawilgocenia na styku podłogi i ścian w pokoju dziennym, z informacji Pani Justyny 

Rutkowskiej wynika, że zawilgocone są również ściany łazienki (niewidoczne w dniu oględzin ponieważ są na 

bieżąco usuwane przez właścicieli). Zawilgocenia w narożnikach ścian, na styku z podłogą lub stropem 

stwierdzono również w lokalu 3 i 4.  

Lokal nr 3 znajduje się w stanie do kompleksowego remontu: okładziny ścian i podłóg oraz stolarka wykazują 

wysoki stopień zużycia technicznego. Widoczne są spękania tynków. Instalacje sprawne, ale o znacznym stopniu 

zużycia technicznego i funkcjonalnego. Stwierdzono zawilgocenia na stylu ścian. 

Standard lokalu nr 4 jest przeciętny – okładziny ścian i podłóg znajdują się w dość dobrym stanie technicznym, ale 

są zużyte funkcjonalnie. Stolarka okienna pcv, drzwi wewnętrzne płycinowe, instalacje sprawne starszego typu.  

W części budynku, w którym znajduje się lokal nr 3 i 4 ściany zewnętrzne nie są ocieplone. W tej części tynki 

elewacyjne są zniszczone.  

Więźba dachowa drewniana ze śladami zużycia technicznego, widoczne zacieki, ubytki materiału i uszkodzenia 

biologiczne. Pokrycie dachu blachodachówką w stanie dobrym.  
 

 

6.2.  STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 
 

Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr PO1N/00017623/7. Stan prawny ustalono na podstawie wglądu do księgi 

wieczystej dokonanego dnia 22.08.2022r. Do operatu szacunkowego dołączono wydruk treści księgi wieczystej.  

 

Dział I - O [oznaczenie nieruchomości]  
 

Numer bieżący nieruchomości 1. 

L.p. 1. Działka nr 220/18. Obręb ewidencyjny: 301505_5.0010, Rudniki. Województwo wielkopolskie, powiat 

nowotomyski, gmina Opalenica, miejscowość Rudniki. Sposób korzystania W – grunty pod rowami. Obszar 0,0050 ha.   

L.p. 1. Działka nr 220/19. Obręb ewidencyjny: 301505_5.0010, Rudniki. Województwo wielkopolskie, powiat 

nowotomyski, gmina Opalenica, miejscowość Rudniki. Sposób korzystania BR – grunty rolne zabudowane. Obszar 

0,2018 ha.   

Obszar całej nieruchomości: 0,2068 ha. 

 

Dział I - Sp [spis praw związanych z własnością]  
 

Brak wpisów. 
 

Dział II [własność] 
 

L.p. 1. Barbara Kańduła, córka Alfonsa i Anity w udziale 4/16. 

L.p. 2. Szymon Blaszka, syn Tadeusza i Teresy oraz Krystyna Blaszka, córka Zdzisława i Czesławy we wspólności 

majątkowej małżeńskiej w udziale 2/8. 

L.p. 3. Irena Ewa Nowak, córka Jana i Czesławy, PESEL 64101301907 w udziale 2/8. 

L.p. 4. Justyna Anna Rutkowska, córka Janusza i Barbary, PESEL 90082509384 w udziale 4/16. 
 

Dział III [prawa, roszczenia i ograniczenia]  
 

Brak wpisów. 
 

Dział IV [hipoteka] 
 

Brak wpisów. 
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6.3. PRZEZNACZENIE TERENU  
 

Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z uchwalą Rady Gminy Opalenica Nr XXIX/179/2020 z dnia 23 września 

2020 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Opalenica przedmiotowa nieruchomość 

położona jest na terenie, dla którego wyznaczono funkcję MNW/U, tj. tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, mieszkaniowo – 

usługowej, tereny zabudowy usługowej 

 
Źródło: http://bip.opalenica.pl/opalenica/bip/informator-urzedowy/zagospodarowanie-przestrzenne/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-

zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-opalenica.html 

 

6.4.  OCHRONA KONSERWATORSKA   
 

Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowych zespołów folwarcznych, dworskich i 

pałacowych, a ponadto na przedmiotowej nieruchomości istnieje możliwość wystąpienia stanowisk archeologicznych.  

Budynek nr adm. 104 został ujęty w gminnej ewidencji zabytków jako dom pracowników folwarcznych (Rudniki 104) 

zgodnie z zarządzeniem nr 132/2013 Burmistrza Opalenicy z dnia 04.10.2013r. w sprawie założenia gminnej ewidencji 

zabytków Gminy Opalenica. 

 

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 

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 
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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).  

 

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 powiatu 

nowotomyskiego i powiatów sąsiednich oraz będące przedmiotem obrotu w okresie od połowy 2020r. (poszerzono 

czasokres ponad standardowe 2 lata z uwagi na nietypowe parametry wycenianej nieruchomości). W wyniku 

przeprowadzonej analizy, na rynku odnotowano kilkadziesiąt transakcji, których parametry statystyczne zestawiono w 

tabeli poniżej. 
 

Parametr 
Wartość 

parametru 

Średnia cena transakcyjna [zł/m2] 3 048  

Najwyższa cena transakcyjna [zł/m2] 9 135  

Najniższa cena transakcyjna [zł/m2] 400 

Mediana [zł/m2] 2 860  

Odchylenie standardowe [zł/m2] 1 540  

Współczynnik zmienności [-] 0,51 
 

Średnia cena transakcyjna wyniosła 3 048 zł/m2, przy czym odnotowane ceny charakteryzowały się znacznym 

rozrzutem: zawierały się w przedziale od 400 zł/m2 do 9 135 zł/m2. Bardzo niskie cen transakcyjne (poniżej ~1 000 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. Najwyższa jednostkowa cena transakcyjna (9 135 zł/m2) została zapłacona za dom o 

powierzchni 62,4 m2 usytuowany na działce o powierzchni 3934 m2 w miejscowości Boruja Kościelna. Najniższa 

jednostkowa cena transakcyjna (400 zł/m2) odnosi się do domu w Lipnicy o powierzchni 120 m2 zlokalizowanego na 

działce o powierzchni 1 339 m2 i znajdującego się w stanie kwalifikującym budynek do kapitalnego remontu lub 

rozbiórki. Współczynnik zmienności powyżej 40% świadczy o znaczącym zróżnicowaniu badanej cechy. Powyższe 

wyniki analizy wskazują, iż rynek nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jest umiarkowanie 

jednorodny, jednak charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem atrybutów cenotwórczych. 

Ustalono, że najwyższe ceny osiągają nieruchomości o atrakcyjnym położeniu, z 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 
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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. lokalizacji  

10%

27%

52%

11%

grodziski

nowotomyski

szamotulski

wolsztyński

 
 

 

Wykres. Struktura cen pod wielkości powierzchni  

32%

54%

9%

3% 2%

do 100,00 m2

od 100,01m2 do 200,00 m2

od 200,01m2 do 300,00 m2

od 300,01m2 do 400,00 m2

od 400,01m2
 

 

Najwięcej transakcji, bo ponad połowa transakcji dotyczy 

nieruchomości położonych w powiecie szamotulskim, 

najmniej, zaledwie 10%, w powiecie grodziskim. 
 

Najmniej, tj. 2% transakcji dotyczy nieruchomości 

zabudowanych domami o powierzchni ponad  

400 m2, najwięcej transakcji (54%) odnosi się do 

nieruchomości zabudowanych budynkami o 

powierzchni z przedziału od 100,01 m2 do 200,00 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 = 0,9647x - 39750
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Wykres. Trend czasowy  

100,0%
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czas w miesiącach

Trend czasowy w wymiarze rocznym dla wymiaru średniego (11,9%/rok) 
oraz dolnego przedziału ufności (0%/rok) i górnego przedziału ufności 

(23,8%/rok) przy poziomie istotności α = 0,1

 
Źródło: Arkusz kalkulacyjny oprac. przez T. Kotrasińskiego 

 

Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 1,644 jest mniejsza niż wartość teoret. statystyki  

t-Studenta (teoret.,alfa,n-2) wynosząca 1,65. Prawdopodobieństwo przyjęcia występowania fałszywego trendu 

wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok. 10,1% i jest na poziomie wyższym niż założony poziom 

istotności wynoszący 0,10. Powyższe oznacza, że na założonym poziomie istotności 0,10 można stwierdzić 

nieistotność statystyczną występowania trendu. Wymiar względny trendu (%)/rok wynosi ok. +11,9% i można 

określić go jako lekko rosnący. Przedział ufności dla wyliczonego trendu, na założonym poziomie istotności 0,10 

wynosi aż ±11,9%. Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,90 rzeczywista wartość trendu mieści się w 
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granicach od 0%/rok do +23,8%/rok. Ostatecznie wzięto pod uwagę ww. obliczenia, wnioski z poszerzonej analizy 

transakcji domami na terenie całego powiatu nowotomyskiego 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 
 

Wśród odnotowanych transakcji poszukiwano nieruchomości zabudowanych budynkami przed- i powojennymi, które 

zestawiono w tabelach poniżej:  

 

WOJNOWICE [POWIAT NOWOTOMYSKI]   
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: luty 2021r. 

Cena transakcyjna netto [zł]: 300 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 3 012  

Powierzchnia gruntu [m2]: 600 

Powierzchnia użytkowa [m2]: 99,6 

Rok budowy:  1 907 r. 

Komentarz: poza budynkiem mieszkalnym na działce znajduje się budynek 

gospodarczy, budynki do remontu 

 

BORUJA KOŚCIELNA [POWIAT NOWOTOMYSKI]   
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: luty 2022r. 

Cena transakcyjna netto [zł]: 68 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 567 

Powierzchnia gruntu [m2]: 2 400  

Powierzchnia użytkowa [m2]: 120  

Rok budowy:  1 825  

Komentarz: budynek w stanie do rozbiórki lub kapitalnego remontu  

 

CHRAPLEWO [POWIAT NOWOTOMYSKI]   

 
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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Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: marzec 2022r. 

Cena transakcyjna netto [zł]: 80 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 914 

Powierzchnia gruntu [m2]: 680 

Powierzchnia użytkowa [m2]: 87 

Rok budowy:  l. 20-te XXw. 

Komentarz: poza budynkiem mieszkalnym na działce znajduje się budynek 

gospodarczy, grunt przeznaczony w mpzp pod MW; budynek do 

kapitalnego remontu  

 

ZĘBOWO [POWIAT NOWOTOMYSKI]   
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: lipiec 2021r. 

Cena transakcyjna netto [zł]: 310 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 4 505  

Powierzchnia gruntu [m2]: 400 

Powierzchnia użytkowa [m2]: ok. 69 

Rok budowy:  przedwojenny 

Komentarz: poza budynkiem mieszkalnym na działce znajduje się budynek 

garażowy, budynki w dobrym stanie 

 

OPALENICA [POWIAT NOWOTOMYSKI]   
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: marzec 2021r. 

Cena transakcyjna netto [zł]: 160 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 1 333  

Powierzchnia gruntu [m2]: 1 007  

Powierzchnia użytkowa [m2]: 120 

Rok budowy:  b.d. 

Komentarz: poza budynkiem mieszkalnym na działce znajduje się budynek 

gospodarczy, budynki do remontu 

 

PNIEWY [POWIAT SZAMOTULSKI] 
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: wrzesień 2021r. 

Cena transakcyjna netto [zł]: 240 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 2 564  

Powierzchnia gruntu [m2]: 1 300  

Powierzchnia użytkowa [m2]: 94 

Rok budowy:  b.d. 

komentarz: poza budynkiem mieszkalnym na działce znajdują się budynki 

gospodarcze i stodoła. Stan budynków – do remontu.  
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PNIEWY [POWIAT SZAMOTULSKI] 
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: sierpień 2021r. 

Cena transakcyjna netto [zł]: 175 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 1 936  

Powierzchnia gruntu [m2]: 224 

Powierzchnia użytkowa [m2]: 90 

Rok budowy:  przedwojenny 

Komentarz: budynek do remontu 

 

LULINEK [POWIAT SZAMOTULSKI] 
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: lipiec 2020r. 

Cena transakcyjna netto [zł]: 245 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 1 281  

Powierzchnia gruntu [m2]: 1 456  

Powierzchnia użytkowa [m2]: 191,20 

Rok budowy:  przedwojenny 

Komentarz: poza budynkiem mieszkalnym na działce znajduje się budynek 

gospodarczy 

 

OSTRORÓG [POWIAT SZAMOTULSKI] 
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: maj 2021r. 

Cena transakcyjna netto [zł]: 250 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 1 894  

Powierzchnia gruntu [m2]: 434 

Powierzchnia użytkowa [m2]: 132,0 

Rok budowy:  l. 30-te XXw. 

Komentarz: poza budynkiem mieszkalnym na działce znajduje się budynek 

gospodarczy i garaż, budynki do remontu 

 

OTOROWO [POWIAT SZAMOTULSKI] 
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: styczeń 2021r.  

Cena transakcyjna netto [zł]: 200 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 1 825  

Powierzchnia gruntu [m2]: 1 197  

Powierzchnia użytkowa [m2]: 109,6  

Rok budowy:  przedwojenny 

Komentarz: poza budynkiem mieszkalnym na działce znajdują się budynki 

gospodarcze  
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PRZEMĘT [POWIAT WOLSZTYŃSKI] 
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: grudzień 2021r.  

Cena transakcyjna netto [zł]: 320 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 3 721  

Powierzchnia gruntu [m2]: 1 842  

Powierzchnia użytkowa [m2]: 86  

Rok budowy:  l. 40 -te XXw. 

Komentarz: --- 

 

KLUCZEWO [POWIAT WOLSZTYŃSKI] 
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: grudzień 2021r.  

Cena transakcyjna netto [zł]: 165 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 2 371  

Powierzchnia gruntu [m2]: 1 600  

Powierzchnia użytkowa [m2]: 70 

Rok budowy:  l. 40 -te XXw. 

Komentarz: poza budynkiem mieszkalnym na działce znajduje się budynek 

gospodarczy 

 

JAROMIERZ [POWIAT WOLSZTYŃSKI] 
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: listopad 2021r.  

Cena transakcyjna netto [zł]: 200 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 2 000  

Powierzchnia gruntu [m2]: 1 400  

Powierzchnia użytkowa [m2]: 100 

Rok budowy:  przedwojenny 

Komentarz: poza budynkiem mieszkalnym na działce znajduje się budynek 

gospodarczy i garaż, budynki do remontu 

 

PRZEMĘT [POWIAT WOLSZTYŃSKI] 
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: listopad 2021r.  

Cena transakcyjna netto [zł]: 275 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 3 107  

Powierzchnia gruntu [m2]: 1 000  

Powierzchnia użytkowa [m2]: 88,5 

Rok budowy:  przedwojenny 

Komentarz: budynek w zabudowie bliźniaczej 
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NIEBORZA [POWIAT WOLSZTYŃSKI]   
 

 
Źródło: https://www.google.com/maps 
 

Data transakcji: październik 2021r. 

Cena transakcyjna netto [zł]: 230 000  

Cena transakcyjna netto [zł/m2 p.u.]: 1 155  

Powierzchnia gruntu [m2]: 2 800  

Powierzchnia użytkowa [m2]: 199,2 

Rok budowy:  przedwojenny 

Komentarz: poza budynkiem mieszkalnym na działce znajduje się budynek 

gospodarczy, budynki do remontu 

 

Do porównania poszukiwano nieruchomości o następujących cechach: 

- transakcja nieruchomością zwarta na rynku wtórnym; 

- zlokalizowane nie dalej niż 40 km od nieruchomości wycenianej; 

- o powierzchni gruntu przynajmniej 600 m2 (prawo do gruntu własność); 

- o powierzchni budynku przynajmniej 80 m2. 
 

Wykluczono również transakcje nieruchomościami w bardzo złym i dobrym stanie technicznym.  
 

Ostatecznie, mając na uwadze uwarunkowania rynkowe przedmiotowej nieruchomości, do wyceny w procesie 

porównawczym przyjęte zostały nieruchomości o lokalizacji i cenach wskazanych na mapie poniżej.  
 

Mapa. Nieruchomości przyjęte do porównania na tle nieruchomości wycenianej  

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

 
Znacznik wskazujacy położenie nieruchomości wycenianej 
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Tabela. Nieruchomości porównawcze  

Data 

transakcji 
Gmina Miejscowość Ulica 

Odl. od nier. 

wycenianej [km] 

P.dz. 

[m2] 

P.u.  

[m2] 

Cena netto 

[zł/m2] 

15.wrz.21 Pniewy Pniewy Wroniecka 20 1 300 93,60 2 564,10 

02.gru.21 Przemęt Kluczewo Przemęcka 35 1 600 69,60 2 370,69 

10.lis.21 Siedlec Jaromierz --- 40 1 400 100,00 2 000,00 

14.lip.20 Szamotuły Lulinek Obornicka  31 1 456 191,20 1 281,38 

25.lis.21 Przemęt Przemęt Zaborowska 39 1 000 88,50 3 107,34 

09.gru.21 Przemęt Przemęt Jagiellońska 38 1 842 86,00 3 720,93 

25.sty.21 Szamotuły Otorowo Pniewska 24 1 197 109,60 1 824,82 

12.paź.21 Siedlec Nieborza --- 36 2 800 199,20 1 154,62 

26.sie.21 Wielichowo Gradowice Szkolna 22 910 120,00 2 083,33 

02.mar.21 Opalenica Opalenica Zamkowa 6 1 007 120,00 1 333,33 

24.lut.21 Opalenica Wojnowice Łagiewska 6 600 99,60 3 012,05 

18.lis.21 Wielichowo Gradowice Rzemieślnicza 23 907 107,00 2 803,74 

28.sty.21 Siedlec Reklinek --- 33 1 560 140,00 2 142,86 

 

Nieruchomość o najniższej cenie transakcyjnej  

Data transakcji: 12/10/2021. Położenie: Nieborza, gm. Siedlec, ok. 35 km od nieruchomości wycenianej 

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o prostej bryle, wybudowanym w okresie 

przedwojennym w technologii tradycyjnej na planie prostokąta i przykrytym dachem jednospadowym.  

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 199,2 m2. Stan techniczny/standard budynku do remontu.  

Działka w kształcie wydłużonego prostokąta o powierzchni 2 800 m2 (prawo własności). Stan zagospodarowania: 

dostateczny: działka ogrodzona, zagospodarowana przydomowym ogrodem, częściowo wykorzystywana rolniczo. 

Na działce budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 160 m2.  

Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości przy drodze nr 330, w otoczeniu znajdują się tereny 

zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, gospodarczej, magazynowej. Dojazd do nieruchomości drogą urządzoną. 

Cena transakcyjna [zł/m2] 1 154,62  
Cena transakcyjna 

skorygowana o Δt [zł/m2] 
1 154,62  

 

Nieruchomość o najwyższej cenie transakcyjnej  

Data transakcji: 09/12/2021. Położenie: Przemęt, 38 km od nieruchomości wycenianej 

Nieruchomość zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o prostej bryle, wybudowanym w l.40-tych 

XXw. w technologii tradycyjnej na planie prostokąta i przykrytym dachem dwuspadowym.  

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 86,0 m2. Stan techniczny/standard budynku powyżej przeciętnego.  

Działka w kształcie prostokąta o powierzchni 1 842 m2 (prawo własności). Stan zagospodarowania: przeciętny: 

działka ogrodzona, zagospodarowana przydomowym ogrodem z roślinami ozdobnymi, częściowo słabo 

zagospodarowana. Na działce budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy ok. 90 m2.  

Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości przy drodze nr 330, w otoczeniu znajdują się tereny 

zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, gospodarczej, magazynowej. Dojazd do nieruchomości drogą urządzoną. 

Cena transakcyjna [zł/m2] 3 720,93 
Cena transakcyjna 

skorygowana o Δt [zł/m2] 
3 720,93 
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Tabela. Zakres poprawek [zł/m2] 

0

-2 0 1

0,216

0,162

0,102 0,216 0,273

0,102 0,216 0,273

0,051 0,108 0,137

0,108

---

Cechy rynkowe
-1 1

-1 2

Lokalizacja 0,102 0,329

Otoczenie 0,077 0,247

Powierzchnia budynku 0,159 0,329

Stan techniczny/standard 0,159 0,329

Powierzchnia gruntu

Stan zagospodarowania 0,051 0,165

0,080 0,165

Forma zabudowy 0,026 0,082  
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). 

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

spowodowane hałasem komunikacyjnym lub przemysłowym, 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 5 stanów: b. duża (od 173,01 m2 do 199,2 m2), duża (od 147,01 m2 do 173,00 m2), 

średnia (od 121,00 m2 do 147,00 m2), mała (od 95,01 m2 do 121,00 m2), b. mała (od 69,60 m2 do 95,00 m2). 

W ramach cechy stan techniczny / standard wyróżniono 5 stanów: niekorzystny (budynek do kompleksowego remontu), poniżej 

przeciętnego , przeciętny, powyżej przeciętnego i korzystny (budynek w dobrym stanie, ale wymaga przeprowadzenia bieżących prac 

remontowych).  

W ramach cechy powierzchnia działki wyróżniono 5 stanów: b. mała (od 600 m2 do 1400 m2), mała (od 1401 m2 do 1480 m2), średnia (od 

1480 m2 do 1920 m2), duża (od 1920 m2 do 2360 m2), b. duża (od 2360 m2 do 2800 m2). 

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 forma zabudowy wyróżniono 2 stany: przeciętny (zabudowa bliźniacza lub zwarta), korzystny (zabudowa 

wolnostojąca). 
 

Tabela. Wartość współczynników korygujących dla nieruchomości wycenianej  

Lp.

Wartości 

współczynników 

ui

1 0,102 - 0,216

2 0,077 - 0,162

3 0,102 - 0,159

4 0,102 - 0,159

5 0,051 - 0,137

6 0,051 - 0,051

7 0,026 - 0,082

Cechy rynkowe
Udział cechy w ΔC 

(waga cechy)

Zakres współczynników 

korygujących

Lokalizacja 20% 0,329

Otoczenie 15% 0,247

Powierzchnia budynku 20% 0,329

Stan techniczny/standard 20% 0,329

Powierzchnia gruntu 10% 0,165

Stan zagospodarowania 10% 0,165

Forma zabudowy 5% 0,082

∑ 100% 0,511 - 1,645 0,966
 

 

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi: WN = 2 261,48 zł/m2 x 169,8 m2 x 0,966 x 1,15 x 0,96 = 367 233,89 zł 

Wartość rynkowa udziału 4/16 w nieruchomości wynosi: WN
4/16 = 367 233,89 zł x 4/16 = 91 808,47 zł 

 

Przyjęto (po zaokrągleniu) wartość rynkowa udziału 4/16 w nieruchomości: 
 

 

WN
4/16

 = 92 000 zł 
(słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) 

 
5 zastosowano współczynnik korekcyjny 1,1 z tytułu funkcjonalności (podział budynku na 3 lokale)  
6 zastosowano współczynnik korekcyjny 0,9 z tytułu położenia nieruchomości w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowych zespołów folwarcznych, 

dworskich i pałacowych, możliwości wystąpienia stanowisk archeologicznych oraz, że zgodnie z zarządzeniem nr 132/2013 Burmistrza Opalenicy z 

dnia 04.10.2013r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Gminy Opalenica, budynek nr adm. 104 został ujęty w gminnej ewidencji zabytków 

jako „dom pracowników folwarcznych (Rudniki 104 
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11. WYNIK KOŃCOWY – WNIOSKI I UZASADNIENIA 
 

▪ Określona wartość rynkowa nieruchomości wynosi w zaokrągleniu 367 000 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; 

▪ 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; 

▪ Właściciele nieruchomości nie dysponują pozwoleniami ani uzgodnieniami odnoszącymi się do 

przeprowadzonych prac budowlanych w lokalu nr 1 i 2. Założono, że prace te nie ingerowały w konstrukcję 

budynku i ewentualne pozwolenia/zgłoszenia lub uzgodnienia nie były wymagane; 

▪ Właściciele nieruchomości nie dysponują dokumentacją budynku. 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 7 września 2022r.  


