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1.   PRZEDMIOT WYCENY 
 

Przedmiotem wyceny jest udział wynoszący 1/3 w nieruchomości lokalowej nr 7 (lokal mieszkalny) zlokalizowanej w 

Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 136. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga 

wieczysta KW nr PO2P/00171365/6 przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg 

Wieczystych.  
 

Oznaczenie wg ewidencji gruntów: 

- województwo: wielkopolskie,  

- powiat: Miasto Poznań, 

- jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznań,  

- obręb: nr 0061, Wilda,  

- jednostka rejestrowa gruntów: G562, 

- identyfikator arkusza ewidencyjnego: 306401_1.0061.AR_14, 

- numer działki nr 156/2,  

- powierzchnia 0,0365 ha,  

- oznaczenie użytków: B,  

- KW nr PO2P/00101674/4. 
 

Dane ujawnione w rejestrze budynków prowadzonym przez ZGiKM „Geopoz” w Poznaniu: 

- województwo: wielkopolskie,  

- powiat: Miasto Poznań, 

- jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznań,  

- obręb: nr 0061, Wilda,  

- jednostka rejestrowa gruntów: G562, 

- identyfikator budynku: 306401_1.0061.AR_14.156/2.2_BUD, 

- rodzaj budynku wg KST: budynki mieszkalne,  

- pole powierzchni zabudowy budynku: 365 m2, 

- pole powierzchni użytkowej budynku: 799,10 m2, 

- liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 4/1; 

- liczba samodzielnych lokali: 11. 
 

Dane ujawnione w rejestrze lokali prowadzonym przez ZGiKM „Geopoz” w Poznaniu: 

- województwo: wielkopolskie,  

- powiat: Miasto Poznań, 

- jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznań,  

- obręb: nr 0061, Wilda,  

- numer jednostki rejestrowej lokali: L7525, 

- identyfikator lokalu: 306401_1.0061.AR_06.156/2.8_BUD.11_LOK, 

- rodzaj lokalu: lokal mieszkalny,  

- pole powierzchni użytkowej lokalu: 105,90 m2, 

- numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu: 3, 

- księga wieczysta KW nr PO2P/00171365/6. 
 

Podstawowe informacje o wycenianej nieruchomości: 

a) powierzchnia lokalu: 105,90 m2;  

b) powierzchnia pomieszczeń przynależnych: brak; 

c) funkcja lokalu: lokal mieszkalny; 

d) budynek, w którym usytuowany jest przedmiotowa nieruchomość lokalowa wybudowany został w 1900r.; 

e) położenie lokalu w budynku: 3 piętro (4 kondygnacja); 

f) udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu działki nr 156/2: 1059/11274; 

g) powierzchnia gruntu (dz. nr 156/2): 0,0365 ha; oznaczenie użytków: B; 

h) nieruchomość nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków, nieruchomość położona jest na 

obszarze zespołu urbanistyczno-architektonicznego Wildy, który od 06.10.1982 figuruje w rejestrze 

zabytków pod nr A-239; 

i) ograniczone prawa rzeczowe: dział III KW wolny od wpisów w zakresie ograniczonych praw rzeczowych; 

j) dostęp do drogi publicznej: działka nr 156/2, na której położony jest budynek, w której usytuowany jest 

przedmiotowy lokal mieszkalny ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. 28 Czerwca 1956r.);   
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k) dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, cieplna, 

gazowa, telekomunikacyjna.  
 

2.  ZAKRES WYCENY 
 

Zakresem wyceny objęto udział 1/3 w prawie własności ww. lokalu mieszkalnego nr 7, zapisanego w księdze 

wieczystej nr PO2P/00171365/6 wraz z prawem związanym, tj. udziałem wynoszącym 1059/11274 w częściach 

wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu działki nr 156/2 z arkusza mapy nr 14 obrębu nr 0061, Wilda, 

zapisanych w księdze wieczystej nr PO2P/00101674/4. 
 

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; działający na podstawie 

postanowienia z dnia 06.10.2021r. w sprawie o sygn. akt XI GUp 839/20 prowadzonej w Sądzie Rejonowym Poznań – 

Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz na 

podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy do Spraw 

Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt XI GUz 148/21 ) z dnia 29.06.2022r.  
 

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 2020r., poz. 1740 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 dokonana w dniu 28.07.2022r.,  

▪ Wypis z rejestru lokali o niepełnej treści z dnia 03.08.2022r., 

▪ Wypis z kartoteki budynków z dnia 03.08.2022r.,  

▪ Uproszczony wypis z rejestru gruntów z dnia 03.08.2022r.,  

▪ Mapa ewidencyjna w skali 1:500 z dnia 03.08.2022r., 

▪ Treść księgi wieczystej KW nr PO2P/00171365/6 z dnia 28.07.2022r., 

▪ Treść księgi wieczystej KW nr PO2P/00101674/4 z dnia 28.07.2022r., 

▪ Informacje zawarte na portalu sip.geopoz.pl. 

 

4.3.2. O RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
 

▪ Informacje uzyskane w ZGiKM „Geopoz”, 

▪ Baza Danych o cenach transakcyjnych Stowarzyszenia WBCN; stan na dzień 06.08.2022r., 

▪ Publikacje w prasie specjalistycznej i w Internecie, 

▪ Baza danych będąca w posiadaniu wyceniającego. 
 

5. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO 
 

▪ Data sporządzenia wyceny        09.08.2022r. 

▪ Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny     09.08.2022r. 

▪ Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan przedmiotu wyceny  28.07.2022r. 

▪ Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie stan prawny przedmiotu wyceny 28.07.2022r. 

▪ Data dokonania oględzin nieruchomości      28.07.2022r. 
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6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ 
 

6.1 OPIS NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ   
 

Lokalizacja ogólna 

Nieruchomość położona jest w mieście Poznań, stolicy Wielkopolski i województwa wielkopolskiego. W obrębie 

miasta znajduje się duży węzeł drogowy i kolejowy oraz międzynarodowy port lotniczy Ławica. Poznań to 5. pod 

względem liczby ludności miasto w Polsce i 6. pod względem powierzchni. Obecnie jest to znaczący ośrodek 

gospodarczy, akademicki (ok. 25 szkół wyższych z około 140 tys. studiujących osób1), naukowy i kulturalny, a także 

ośrodek przemysłu (Poznański Okręg Przemysłowy) i usług, miejsce najstarszych i największych w Polsce, 

corocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Według zewnętrznych ocen przeprowadzonych przez 

agencję ratingową Moody's Investors Service, pod względem wiarygodności dla inwestorów nieznacznie ustępuje 

Warszawie. Poznań jest również siedzibą kurii Archidiecezji Poznańskiej.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Położenie miasta  

na mapie Polski1 

Położenie miasta na mapie  

województwa wielkopolskiego1 

Struktura miasta pod względem 

zwyczajowych dzielnic2 

Otoczenie1 

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej części miasta przy ul. 28 Czerwca 1956r. na terenie Wildy. Według 

Systemu Informacji Miejskiej1 jednostka Wilda znajduje się w granicach: od północy graniczy z obszarem centrum 

miasta, od zachodu z Łazarzem i Górczynem, od południa z rejonem Dębca, od wschodu z Łęgami Dębińskimi. 

Połączenie podpoznańskiej wsi Wilda z Poznaniem w 1900 i wyznaczenie jej na dzielnicę przemysłową w 1903 i 

dostosowanie nowego planu regulacji tych terenów do istniejącej już siatki ulic przyczynił się do specyficznego 

ukształtowania tego zespołu. Centralnym punktem Wildy stał się Rynek Wildecki, który podzielił ją na część 

północną – z zabudową podobną do innych dzielnic z tego okresu i pozbawioną zabudowy przemysłowej oraz 

południową, gdzie zabudowa przemysłowa przeważa (znajdują się tam m.in. Zakłady im. Hipolita Cegielskiego) i 

zachodnią z istniejącymi już wcześniej ZNTP (1870). Główną ulicą stała się dawna wylotowa ulica z miasta - 

obecnie Górna Wilda i 28 Czerwca 1956 r., uzupełniona o dwie nowo wytyczone: 28 Czerwca 1956r. i ul. 

Przemysłową. Pomiędzy tymi ulicami wytyczono siatkę poprzecznych ulic, szerokie pasy chodnika pozwoliły, 

zgodnie z koncepcją urbanistyczną Josepha Stübbena, na wygospodarowanie przedogródków (zachowanych np. 

na całej długości ul. Poplińskich). Zabudowa głównych ulic nie odbiega od innych wielkomiejskich dzielnic 

Poznania tego okresu, po 1910 układ urbanistyczny uzupełniony został o okazałe osiedle pierwszej poznańskiej 

spółdzielni mieszkaniowej Spar- und Bauverein przy obecnej ul. 28 Czerwca 1956 r. i ul. Wspólnej: kolonię 

robotników kolejowych. Obecnie nieliczne puste działki wypełniają się 

budynkami o różnej stylowo architekturze, ale wielkością wpisują się w 

istniejącą tkankę dzielnicy. Zespół urbanistyczno-architektoniczny Wildy od 

06.10.1982 figuruje w rejestrze zabytków pod nr A-2391.  

W bezpośrednim otoczeniu znajdują się przede wszystkim obiekty typowe 

dla zabudowy śródmiejskiej: budynki wielorodzinne z lokalami usługowo – 

handlowymi położonymi na parterze i/lub w przyziemiu uzupełnione 

budynkami handlowymi, biurowo – usługowymi, usługowymi związanymi z 

edukacją i służbą zdrowia, w tym Szpital Kliniczny in. W. Degi.  
 

 

 
1 Źródło: https://pl.wikipedia.org 
2 Źródło: http://polskagmina.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_(Pozna%C5%84)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_(Pozna%C5%84)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81azarz_(Pozna%C5%84)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rczyn_(Pozna%C5%84)
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99biec_(Pozna%C5%84)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%99gi_D%C4%99bi%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_Wildecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/H._Cegielski_%E2%80%93_Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_St%C3%BCbben
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spar-_und_Bauverein
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_robotnik%C3%B3w_kolejowych_na_Wildzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolonia_robotnik%C3%B3w_kolejowych_na_Wildzie
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Położenie nieruchomości  

na mapie miasta3 

Położenie nieruchomości  

na mapie obrębu3 

Położenie nieruchomości  

na tle nieruchomości sąsiednich3 

 

Dojazd do nieruchomości 
 

 
 Źródło: sip.geopoz.pl 
 

 

Dostęp do drogi publicznej: działka nr 156/2, zapisane w księdze 

wieczystej KW nr PO2P/00101674/4, na której położony jest budynek,  

w której usytuowany jest przedmiotowy lokal ma bezpośredni dostęp  

do drogi publicznej (ul. 28 Czerwca 1956r.; ozn. ewidencyjne działki: nr 

165/8 z arkusza mapy 14 obrębu Wilda, własność Miasta Poznań). 

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna – bezpośrednie otoczenie i dojazd 

     
 

 

Stan zagospodarowania działki 
 

 
 Źródło: sip.geopoz.pl 
 

 

Działka nr 156/2 tworzy kształt wieloboku zbliżonego do litery „L” o 

powierzchni 365 m2 i równinnym ukształtowaniu terenu. Działka w 

całości zabudowana jest kamienicą wraz z oficyną.  

Teren uzbrojony w sieci: elektryczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplna, telekomunikacyjna. 

Mieszkańcy posiadają dostęp do działki nr 156/1 (wyjście z budynku 

frotowego oraz dojście do budynku oficynowego. Działka nr 156/1 

zagospodarowana jest zielenią (trawniki, krzewy , drzewa, obiekty małej 

architektury).  
 

 

 
3 Źródło: http://sip.geopoz.pl 
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Dokumentacja fotograficzna – stan zagospodarownia działki 

   
 

Dokumentacja fotograficzna – stan zagospodarownia działki nr 156/1, z której korzystają mieszkańcy budynku przy  

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 136  (nie objęta księgą wieczystą PO2P/00101674/4 i nie objęta zakresem niniejszego opracowania)  

         
 

 

Budynek  
 

 
 

 

Kamienica z oficyną o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 365 m2. 

Budynek powstał w 1900r. na planie zbliżonym do litery „L” jako obiekt o 

prostej bryle przykrytej dachem płaskim, podpiwniczony,  

z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi (w tym poddasze nieużytkowe) i 

nie jest wyposażony w windę. Kamienica posiada cechy obiektu o 

prawidowo prowadzonej gospodarce remontowej. Części wspólne w 

dobrym stanie technicznym. Budynek wyposażony jest w następujące 

instalacje: elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, 

teletechniczna.  
 

 

Dokumentacja fotograficzna – budynek frontowy z oficynami oraz części wspólne budynku 
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Nieruchomość lokalowa  
 

Rodzaj lokalu : lokal mieszkalny 

Powierzchnia użytkowa  : 105,90 m2 

Pomieszczenia przynależne  : brak  

Udział w częściach wspólnych  : 1059/11274 

Program użytkowy lokalu : przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, skrytka, łazienka z wc 

Usytuowanie w budynku : 

3 piętro (ostatnie piętro mieszkalne, powyżej znajduje się poddasze 

nieużytkowe);  

W wypisie z rejestru lokalu oznaczono, że lokal położny jest  

na 4 kondygnacji 

Standard wykończenia wnętrz lokalu: 

Podłogi : 
deski drewniane wyłożone wykładzinami dywanowymi oraz wykładzinami pcv, płytki  

(podłogi w przeciętnym stanie technicznym) 

Wykończenie 

ścian 
: 

tapety, płytki ceramiczne, powłoki malarskie 

(tynki cem.-wap., niewyrównane, tapety w stanie ogólnym dość dobrym, wykazujące zużycie 

normatywne, powłoki malarskie zużyte, spękane, do odnowienia, płytki w stanie dość 

dobrym, ale zużyte funkcjonalnie  

Stolarka 

okienna 
: 

pcv 

(stan techniczny stolarki dobry) 

Stolarka 

drzwiowa 
: 

wewnętrzna: drewniana, oryginalna, pomalowana wielokrotnie farbą olejną, większość okuć 

oryginalna lub dosztukowana, stolarka zużyta funkcjonalnie i technicznie 

(stan techniczny stolarki dostateczny) 

Instalacje : 

elektryczna, wod. - kan., ogrzewanie elektryczne (akumulacyjne; grzałki w piecach kaflowych,  

miejscowe grzejniki panelowe), domofonowa 

(instalacje w dostatecznym stanie technicznym) 

Ocena standardu wykończenia wnętrz : dostateczny  

Komentarz : 

Lokal jest dobrze utrzymany (o prawidłowej bieżącej gospodarce 

remontowej), ale okładziny ścian i podłóg wykazują wysoki stopień 

zużycia funkcjonalnego; znacząco odbiegają od aktualnie 

stosowanych materiałów wykończeniowych. Zachowana oryginalna 

stolarka drzwiowa o znacznym zużyciu technicznym i funkcjonalnym.  

Inne czynniki : 

Współwłaściciel mieszkania dysponuje kluczem do pomieszczenia 

położnego na półpiętrze o powierzchni około 1,0 m2.  

Z wypisu z rejestru lokali nie wynika, aby do lokalu mieszkalnego 

przynależały pomieszczenia przynależne.  

Pomieszczenie to nie zostało objęte zakresem wyceny.  
 

 

 



 

Nieruchomość lokalowa: Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 136 lokal 7 
  

 

 

strona 9 z 17 [kopia] 
 

 

 

Dokumentacja fotograficzna – program użytkowy lokalu   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

przedpokój pokój 1 pokój 1 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

pokój 2 pokój 3 kuchnia 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

kuchnia spiżarnia (skrytka – wejście z kuchni)  łazienka z wc 

 
 

Dokumentacja fotograficzna – elementy wykończenia lokalu   
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6.2.  STAN PRAWNY  
 

Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej prowadzona jest księga wieczysta nr PO2P/00171365/6 przez Sąd 

Rejonowy w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie wglądu do 

księgi wieczystej dokonanego w dniu 28.07.2022r. Treść księgi wieczystej stanowi załącznik do niniejszego operatu 

szacunkowego.  
 

6.3.  PRZEZNACZENIE TERENU  
 

 

 
Źródło: sip.geopoz.pl 
 

 

Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z rysunkiem obowiązującego od 2014r. studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania (Uchwała 

Rady Miasta Poznania nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23.09.2014r.) 

przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie ozn. symbolem MW/U 

– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej.  
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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. 
 

Zgodnie z 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 nier. podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice w poszczególnych cechach tych nier. 
 

 

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 LOKALNEGO  
 

Zgodnie z § 56 pkt. 7 Rozporządzenia w sprawie wyceny i sporządzania operatu szacunkowego w operacie 

szacunkowym należy przedstawić analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu  

i sposobu wyceny. Analizą objęto transakcje nieruchomościami lokalowymi (lokale mieszkalne) usytuowanymi  

na terenie obrębu ewidencyjnego Wilda w mieście Poznań, które zostały zawarte w okresie roku poprzedzającego 

sporządzenie wyceny. Zanotowano ponad 300 transakcji, dla których wyznaczono podstawowe parametry 

statystyczne (zestawione w tabeli poniżej). 
 

Średnia cena transakcyjna wyniosła ~ 8 550 zł/m2, przy czym 

odnotowane ceny charakteryzowały się znacznym rozrzutem: 

zawierały się w przedziale od ok. 2 160 zł/m2 do 16 840 zł/m2. 

Odchylenie standardowe wynosi ~ 2 285 zł/m2, a współczynnik 

zmienności wyniósł 0,27<0,40 co świadczy o umiarkowanym 

zróżnicowaniu badanej zbiorowości. Wyniki analizy wskazują, iż 

rynek nieruchomości lokalowych w obrębie Wilda jest dość 

niejednorodny i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem. 

Szczegółowa analiza wskazuje, że najniższe ceny transakcyjne odnoszą się do lokali kwalifikujących się do remontu 

usytuowanych w kamienicach. Najwyższe ceny transakcyjne płacone były za lokale o bardzo wysokim standardzie 

wykończenia wnętrz i usytuowanych w co najwyżej kilkunastoletnich budynkach wielorodzinnych. 

 

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] lokalu. 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 [obręb Wilda] 

y = 2,8333x - 117665
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Wykres. Trend czasowy  
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czas w miesiącach

Trend czasowy w wymiarze rocznym dla wymiaru średniego (11,4%/rok) 
oraz dolnego przedziału ufności (-1,7%/rok) i górnego przedziału ufności 

(21,2%/rok) przy poziomie istotności α = 0,15

 
Źródło: wykorzystano arkusz kalkulacyjny oprac. przez T. Kotrasińskiego 

 

Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 01,228 jest większa niż wartość teoret. statystyki  

t-Studenta (teoret.,alfa,n-2) wynosząca 1,443. Prawdopodobieństwo przyjęcia występowania fałszywego trendu 

wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok. 22% i jest na poziomie niższym 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. +9,7% i można określić 

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

ok. ±11,4%. Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu mieści się w granicach  

od -1,7%/rok do +21,2%/rok.  
 

Parametr 
Wartość 

parametru 

cena minimalna [zł/m2] 2 159,05 

cena maksymalna [zł/m2] 16 841,21 

cena średnia [zł/m2] 8 550,91 

odchylenie standardowe [zł/m2] 2 285,41 

wsp. zmienności [-] 0,27 

mediana [zł/m2] 8 483,09 
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Podobny trend zmian cen nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne – rynek wtórny) kształtuje się na terenie 

całego miasta, na terenie którego odnotowano w tym samym okresie ponad 2 300 transakcji.   
 

Wykres. Dynamika cen [miasto Poznań] 

y = 1,8256x - 72773
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Badanie zamian cen w czasie na większej zbiorowości 

(ponad 2 300 transakcji) wykazało nieistotność 

statystyczną występowania trendu.  

Z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość 

trendu mieści się w granicach od ok. -3,5%/rok  

do ok. +18,0%/rok. Ostatecznie, z uwagi na aktualną 

sytuację społeczno-ekonomiczną, utrudniony dostęp 

do kredytów, wyraźny spadek popytu, zmniejszenie 

się liczby transakcji widoczne od I kwartału br., 

przyjęto brak zmian cen w czasie. 

 

 

 

STRUKTURA CEN  
 

Wykres. Struktura cen pod wzg. rodzaju budynku [Wilda] 

42%

9%

49%

kamienica

bloki z l. 60 - 80-tych XXw.

bloki nowe i apartamentowe

 

 

Wykres. Struktura cen pod wzg. powierzchni lokalu [Wilda] 

15%

67%

17%

1%

do 30,00 m2

od 30,01 m2 do 60,00 m2

od 60,01 m2 do 120,00 m2

od 120,01 m2
 

Najwięcej bo niemal połowa ogół transakcji to transakcje 

lokalami usytuowanymi w nowych budynkach, najmniej, 

tj. 9% to lokale położone w blokach wybudowanych w 

latach 60-, 70- i 80 - tych XXw.  

Około 2/3 transakcji stanowią lokale o powierzchni  

z przedziału od 30,01 m2 do 60,00 m2, następną w 

kolejności jest grupa najmniejszych lokali o powierzchni 

do 30,00 m2, na którą przypadł udział wynoszący 15%. 

Najmniej, tj. 1% to transakcje lokalami największymi o 

powierzchni ponad 120 m2.  
 

 

9.  WYBÓR PODEJŚCIA I METODY DO WYCENY  
 

Mając na uwadze stan rynku i typ nieruchomości wartość rynkową lokalu (WL) określono w podejściu 

porównawczym, metodą korygowania ceny średniej, tj.:  

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

- określono wpływ poszczególnych cech rynkowych na ceny transakcyjne, 

- dokonano wyboru najbardziej podobnych nieruchomości do nieruchomości wycenianej, 

- na podstawie cen transakcyjnych 1 m2 nieruchomości podobnych i ich atrybutów cenotwórczych ustalono 

wartość rynkową 1 m2 lokalu,  

- określono wartość rynkową nieruchomości według formuły: kPuCW
n

i

iśr = 
=1

, w której: 

Cśr  – średnia cena transakcyjna [zł/m2], 

ui  – wartość współczynnika odzwierciedlająca ocenę nieruchomości w aspekcie cech rynkowych, 

P  – powierzchnia lokalu [m2], 

k  – współczynnik korekcyjny [m2] 4. 

 
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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Wartość udziału w przedmiotowej nieruchomości, wynoszącego 1/3, określono w oparciu o wartość rynkową 

nieruchomości lokalowej, tj.: WNL
1/3 = W x u; gdzie:  

u – wysokość udziału 

WNL – wartość rynkowa nieruchomości lokalowej  

 

Pod uwagę wzięto do porównania transakcje w okresie od sierpnia 2021r. Do porównania przyjęto transakcje 

lokalami znajdującymi się w sąsiedztwie nieruchomości wycenianej (w odległości do 1 km), przy czym wykluczono 

transakcje lokalami: 

- stanowiącymi przedmiot spółdzielczego prawa do lokalu; 

- znajdującymi się w blokach i plombach wybudowanych w latach 60–tych XXw. i późniejszych oraz 

budynkach apartamentowych i quazi-apartamentowych wybudowanych w latach 90–tych XXw.  

i późniejszych; 

- znajdującymi się w kamienicach z windą;  

- o powierzchni poniżej 70 m2 i powyżej 150 m2; 

- o nieznanej powierzchni użytkowej (brak wyodrębnienia w akcie notarialnym powierzchni użytkowej lokalu  

i powierzchni pomieszczeń przynależnych); 

- zajętymi przez lokatorów z tzw. „przydziałów administracyjnych”, zajęte przez osoby bez tytułu prawnego;  

- usytuowanymi w kamienicach zrewitalizowanych i po kompleksowym remoncie;  

- o wysokim standardzie. 
 

Ostatecznie odnotowano kilkanaście transakcji nieruchomościami lokalowymi w cenach jednostkowych  

od ~4 700 zł/m2 do ~7 200 zł/m2, które oznaczono poniżej na fragmencie mapy sytuacyjnej: 
 

 
Komentarz. na mapie wskazano orientacyjną lokalizację  nieruchomości  

OSIEDLE VILDA PARK 

 

Poznań,  

ul. 28 Czerwca 1956r. 136 
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10.  OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ  
 

Tabela. Zestawienie nieruchomości lokalowych do porównania  

Data transakcji Powiat Obręb Ulica P.u. [m2] 
Cena trans. 

netto [zł/m2] 

Odległość od nier. 

wycenianej [km] 

11.mar.22 Poznań Wilda Czesława św. 100,80 5 456,35 0,9 

17.wrz.21 Poznań Wilda Fabryczna 101,60 5 216,54 0,3 

14.paź.21 Poznań Wilda Górna Wilda 84,51 4 733,17 0,5 

04.lut.22 Poznań Wilda Kosińskiego 100,40 6 583,67 0,3 

25.sie.21 Poznań Wilda Kosińskiego 75,90 5 138,34 0,4 

15.lis.21 Poznań Wilda Krzyżowa 143,39 6 276,59 0,3 

03.lut.22 Poznań Wilda Niedziałkowskiego 93,30 6 645,23 0,9 

03.gru.21 Poznań Wilda Poplińskich 138,30 4 743,31 0,8 

05.paź.21 Poznań Wilda Sikorskiego 77,90 6 161,75 0,2 

08.gru.21 Poznań Wilda Spychalskiego 79,00 5 645,57 0,7 

16.sie.21 Poznań Wilda Umińskiego 134,10 7 225,95 0,4 

14.sty.22 Poznań Wilda Wierzbięcice 93,80 5 490,41 0,9 

27.paź.21 Poznań Wilda Wierzbięcice 85,60 7 009,35 0,3 

24.lis.21 Poznań Wilda Wierzbięcice 71,80 6 796,66 1,0 

21.mar.22 Poznań Wilda Żupańskiego 86,00 6 511,63 0,8 

 
 

  nieruchomość o najwyższej cenie transakcyjnej 
   

  nieruchomość o najniższej cenie transakcyjnej 

 

Tabela. Opis nieruchomości o najniższej i najwyższej cenie transakcyjnej  

Wyszczególnienie Nieruchomość o cenie minimalnej Nieruchomość o cenie maksymalnej 

Lokalizacja Poznań, ul. Górna Wilda Poznań, ul. Umińskiego 

Data transakcji październik 2021r. sierpień 2021r. 

Widok na budynek 

  

Cechy rynkowe 

Nieruchomość lokalowa; lokal mieszkalny 

o p.u. 84,51 m2 usytuowany na 3 

kondygnacji, brak pomieszczeń 

przynależnych. Kamienica do remontu. 

Lokal do remontu kapitalnego. 

Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia, 

łazienka z wc, przedpokój, skrytka.  

Nieruchomość lokalowa; lokal mieszkalny 

o p.u. 134,10 m2 usytuowany na 1 piętrze, 

brak pomieszczeń przynależnych. 

Kamienica po remoncie.  

Lokal w stanie średnim. 

Struktura lokalu: 3 pokoje, kuchnia, 

łazienka z wc, przedpokój, skrytka. 

Cena transakcyjna 

[zł/m2] 
4 733,17 7 225,95 

Skorygowana cena 

transakcyjna [zł/m2] 
4 733,17 7 225,95 
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Tabela. Średnia, minimalna i maksymalna cena transakcyjna oraz suma współczynników korygujących  

Wyszczególnienie Parametr Jedn. 

Cena minimalna 4 733,17 zł/m2 

Cena maksymalna 7 255,95  zł/m2 

Cena średnia 5 975,63 zł/m2 

Suma współczynników 

korygujących min 
0,792 --- 

Suma współczynników 

korygujących maks 
1,209 --- 

 

Tabela. Zakresy współczynników korekcyjnych 

0

-2 -1 0 1

0,100

0,158 0,179 0,200 0,221

0,150

0,100

0,200

0,198 0,224 0,250 0,276

0,242

0,302

2

Lokalizacja 0,079 0,121

Powierzchnia użytkowa

Cechy rynkowe
-1 1

0,242

Funkcjonalność lokalu 0,119 0,181

Usytuowanie w budynku 0,079 0,121

Standard lokalu

Stan techniczny budynku 0,158

 
Lokalizacja: ogólne położenie w ramach Wildy; wyróżniono cechy: przeciętna (niekorzystne i/lub nieestetyczne sąsiedztwo, 

ekspozycja budynku na hałas komunikacyjny), korzystna (uwarunkowania pośrednie), b. korzystna (estetyczne otoczenie, bliskie 

sąsiedztwo terenów zielonych i dobry dostęp do przystanków komunikacji miejskiej).  

Powierzchnia użytkowa lokalu; w ramach cechy wyróżniono przedziały powierzchni: od 71,80 m2 do 86,00 m2; od 86,01 m2 do 

100,50 m2; od 100,51 m2 do 115,00 m2; od 115,01 m2 do 129,00 m2; od 129,01 m2 do 143,40 m2. 

Funkcjonalność - w ramach cechy wyróżniono 3 stany: dostateczna (lokale bez balkonu, z niekorzystnym rozmieszczeniem 

pomieszczeń, np. pomieszczenia przechodnie, brak pomieszczeń przynależnych), przeciętna (uwarunkowania pośrednie), 

korzystna (lokal z balkonem, brak pomieszczeń przechodnich, lokal z pomieszczeniami przynależnymi). 

Usytuowanie w budynku: korzystne (I i II piętro), przeciętne (uwarunkowania pośrednie), niekorzystne (parter i ostatnie piętro)  

Stan techniczny: ocena stanu technicznego budynku (wiek budynku i aktualny stan techniczny); wyróżniono 3 stany: dostateczny, 

przeciętny i korzystny; ocena najwyższa przypada kamienicom po kompleksowym remoncie. 

Standard: ocenie podlega standard wykończenia lokali: wykluczono lokale zdewastowane i o wyjątkowy wysokim standardzie; 

wyróżniono 5 ocen stanu cechy: niekorzystny, dostateczny, przeciętny, powyżej przeciętnego i korzystny. 

 

Tabela. Wartość współczynnika korygującego dla lokalu  

Lp.
Wartości 

współczynników ui

1 0,079 - 0,100

2 0,158 - 0,200

3 0,119 - 0,119

4 0,079 - 0,079

5 0,158 - 0,200

6 0,198 - 0,224

Cechy rynkowe
Udział cechy                         

w ΔC (waga cechy)

Zakres współczynników 

korygujących

Lokalizacja 10% 0,121

Powierzchnia użytkowa 20% 0,242

Funkcjonalność lokalu 15% 0,181

Usytuowanie w budynku 10% 0,121

Stan techniczny budynku 20% 0,242

Standard lokalu 25% 0,302

∑ 100% 0,792 - 1,209 0,922
 

 

Wartość rynkowa nieruchomości lokalowej wynosi: WNL = 5 261,58 zł/m2 x 105,90 m2 x 1,034 = 583 459,32 zł 

Wartość rynkowa udziału 1/3 w nieruchomości lokalowej wynosi: WNL
1/3 = 583 459,32 zł x 1/3 = 194 486,44 zł 

 

Przyjęto (po zaokrągleniu) wartość rynkowa udziału 1/3 w nieruchomości: 
 

WNL
1/3 = 194 500 zł 

słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 
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11.  WYNIK KOŃCOWY – WNIOSKI I UZASADNIENIA 
 

▪ Określona wartość rynkowa przedmiotowego lokalu mieszkalnego jako przedmiotu prawa własności  

(5 510 zł/m2) znajduje się na poziomie niższym od zanotowanej średniej cen transakcyjnych tego typu 

nieruchomości lokalowych usytuowanych na terenie obrębu Wilda w m Poznań zawartych od sierpnia 2021r. 

(8 551 zł/m2); wpływ na określoną wartość rynkową ma w szczególności standard, funkcjonalność lokalu oraz 

usytuowanie w budynku frontowym. Pozostałe cechy (lokalizacja, powierzchnia użytkowa, stan techniczny 

budynku) zostały ocenione na średnim poziomie.  

▪ Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 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 
 

▪ Operat szacunkowy wykonano w dwóch egzemplarzach. 

▪ Opracowanie niniejsze sporządzono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

▪ Powierzchnia użytkowa lokalu została ustalona na podstawie wypisu z rejestru lokalu pozyskanego z ZGiKM 

„Geopoz” i została zweryfikowana poprzez dokonane pomiary w dniu oględzin lokalu. 

▪ Przedstawiona w treści operatu ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy technicznej. 

▪ Określona wartość rynkowa nieruchomości lokalowej jest wolna od podatku i opłat, a w szczególności 

podatku VAT.  

▪ Mogące wystąpić w tabelach obliczeniowych niewielkie niezgodności są wynikiem zaokrągleń arkusza 

kalkulacyjnego i nie wpływają na wykonane kalkulacje, a mają za zadanie jedynie zwiększyć przejrzystość 

prezentacji obliczeń. 

 

 

 

 

 

 

             Opracowała: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 9 sierpnia 2022r. 


