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Katarzyna Balcer   
WYCENA NIERUCHOMOŚCI   

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

Opis nieruchomości 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Feliksa Pachla 
w Skawinie, obręb Skawina, jedn. ewid. Skawina, w województwie małopolskim.  

Dane z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych 

Nazwa lub numer 
jednostki 

ewidencyjnej 

Numer 
i nazwa 
obrębu 

Numer 
ewidencyjny 

działki 
Powierzchnia działki 

[ha] Numer księgi wieczystej 

120611_4  

Skawina 
0017 

Skawina 

1388/6 0,0724 KR3I/00005284/1 
1381/8 0,0351 KR3I/00005284/1 
1389/10 0,1570 KR3I/00014341/5 
1392/3 0,1001 KR3I/00016566/2 

 

Cel wyceny 

Określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości według stanu na dzień wyceny oraz według 
stanu po zakończeniu inwestycji, która to wartość może stanowić podstawę do zabezpieczenia wierzytelności 
kredytodawcy. 

 

Oszacowana wartość nieruchomości  

Wartość wycenianej nieruchomości gruntowej według stanu po zakończeniu inwestycji wynosi: 
6 622 000 zł 

Słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych 

 

Wartość rynkowa prawa własności wycenianej nieruchomości gruntowej według stanu na dzień wyceny 
wynosi: 

1 230 000 zł 

Słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych 

 
Zastosowana procedura 

Podejście dochodowe, metoda inwestycyjne, technika kapitalizacji prostej  
Podejście porównawcze, metoda porównywania parami 
Podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, technika wskaźnikowa   
 
Operat sporządzono na datę:   18 stycznia 2019 r. 
Wycenę wykonano na datę:    18 stycznia 2019 r. 
Stan przedmiotu wyceny przyjęto na datę:  18 stycznia 2019 r. 

Pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

1.1. Przedmiot wyceny 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Feliksa Pachla 
w Skawinie, obręb Skawina, jedn. ewid. Skawina, w województwie małopolskim.  
 

1.2. Dane z ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych 

Nazwa lub numer 
jednostki 

ewidencyjnej 

Numer 
i nazwa 
obrębu 

Numer 
ewidencyjny 

działki 

Powierzchnia działki 
[ha] Numer księgi wieczystej 

120611_4  

Skawina 
0017 

Skawina 

1388/6 0,0724 KR3I/00005284/1 
1381/8 0,0351 KR3I/00005284/1 
1389/10 0,1570 KR3I/00014341/5 
1392/3 0,1001 KR3I/00016566/2 

 
1.3. Zakres wyceny 

Zakresem wyceny objęta jest nieruchomość gruntowa jako przedmiot prawa własności, według stanu 
na dzień wyceny oraz według stanu po zakończeniu inwestycji. 
 

2. CEL WYCENY 

Określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości według stanu na dzień wyceny oraz 
według stanu po zakończeniu inwestycji, która to wartość może stanowić podstawę do zabezpieczenia 
wierzytelności kredytodawcy. 

3. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

3.1. Podstawy formalne  

Podstawę formalną sporządzenia niniejszego operatu szacunkowego stanowi zlecenie 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Skawinie. 

3.2. Podstawy materialno - prawne 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1025) 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004r. nr 207, poz. 2109 z późn. zm.) 
• Powszechne Krajowe Zasady Wyceny – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych, Warszawa. 
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3.3. Źródła danych merytorycznych  

• W zakresie określenia przedmiotu wyceny oraz cech (atrybutów) szacowanej nieruchomości 
korzystano z informacji zawartych w następujących zbiorach dokumentacji: 
ü ewidencji gruntów i budynków 
ü ksiąg wieczystych 
ü miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
ü protokołu z wywiadu terenowego i oględzin nieruchomości 
ü projektu koncepcyjnego inwestycji 

• W zakresie informacji o rynku nieruchomości podobnych do wycenianej korzystano: 
ü z aktów notarialnych 
ü z rejestrów cen i wartości 
ü z publikatorów o obrocie nieruchomościami 
ü z informacji pozyskanych drogą samodzielnego gromadzenia danych w przedmiocie wyceny – 

literatura, Internet, prasa 
 

4. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

• Data sporządzenia operatu szacunkowego:    18 stycznia 2019 r. 
• Data określenia wartości rynkowej nieruchomości:   18 stycznia 2019 r. 
• Data dokonania oględzin nieruchomości i wywiadu terenowego:  18 stycznia 2019 r. 
• Data określenia i uwzględnienia stanu przedmiotu wyceny:  18 stycznia 2019 r. 

  

5. STAN I OPIS NIERUCHOMOŚCI 

5.1. Stan prawny nieruchomości  

Zgodnie z zapisami księgi wieczystej KR3I/00005284/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Wieliczce, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie, obejmującej 
przedmiotową nieruchomość:  

ü Dział I – O: oznaczenie nieruchomości 

Działki ewidencyjne 

Położenie: 
województwo: małopolskie, powiat: krakowski; gmina: Skawina; miejscowość: Skawina 
Numer działki:  

1388/2; obręb ewidencyjny: II, Jagielnia; obszar: 0,0154 ha 
1383; obręb ewidencyjny: II, Jagielnia; obszar: 0,0197 ha 
1381/4; obręb ewidencyjny: II, Jagielnia; obszar: 0,0140 ha 
1380/4; obręb ewidencyjny: II, Jagielnia; obszar: 0,0282 ha 
1389/6; obręb ewidencyjny: II, Jagielnia; obszar: 0,0212 ha 
1382/2; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1389/8; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1380/8; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1380/9; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1380/10; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1380/11; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1381/6; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1381/8; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1381/9; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1388/4; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1388/6; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1388/7; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1382/3; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1382/4; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
Obszar całej nieruchomości: 0,6250 ha 
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ü Dział I – SP: spis praw związanych z własnością 

Brak wpisu 

ü Dział II: własność 
Właściciele 

GMINA SKAWINA 

ü Dział III: prawa, roszczenia i ograniczenia 
Brak wpisu 

ü Dział IV: hipoteka  
Brak wpisu 
 
Zgodnie z zapisami księgi wieczystej KR3I/00014341/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Wieliczce, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie, obejmującej 
przedmiotową nieruchomość:  

ü Dział I – O: oznaczenie nieruchomości 

Działki ewidencyjne 

Położenie: 
województwo: małopolskie, powiat: krakowski; gmina: Skawina; miejscowość: Skawina 
Numer działki:  

1365/1; obszar: 0,0002 ha 
1365/2; obszar: 0,1210 ha 
1404/7; obszar: 0,0847 ha 
1408/4 
1412; obszar: 0,0041 ha 
1366/1 
1366/2 
1366/3 
1389/10; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1389/11; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1408/7; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: B – tereny mieszkaniowe 
1408/8; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: B – tereny mieszkaniowe 
1408/9; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: B – tereny mieszkaniowe 
1408/10; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: B – tereny mieszkaniowe 
1410/8; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: B – tereny mieszkaniowe 
1410/9; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1410/10; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
5735/10; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
5735/11; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1390/1; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1410/12; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
Obszar całej nieruchomości: 1,3849 ha 

ü Dział I – SP: spis praw związanych z własnością 

Brak wpisu 

ü Dział II: własność 
Właściciele 

GMINA SKAWINA 

ü Dział III: prawa, roszczenia i ograniczenia 
Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością 
Treść wpisu: nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działek nr 5735/1 (obj. KW 25970), nr 5735/2 (obj. KW 25971) i nr 5735/3 
(obj. KW 25972) przez działkę nr 1410/4 pasem o szerokości piętnastu metrów szlakiem biegnącym od działki 
nr 1421/1 stanowiącej ulicę Krakowską 
Nieruchomość współobciążona: KR3I/00032314/9; KR3I/00036136/5 

ü Dział IV: hipoteka  
Brak wpisu 
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Zgodnie z zapisami księgi wieczystej KR3I/00016566/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Wieliczce, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie, obejmującej 
przedmiotową nieruchomość:  

ü Dział I – O: oznaczenie nieruchomości 

Działki ewidencyjne 

Położenie: 
województwo: małopolskie, powiat: krakowski; gmina: Skawina; miejscowość: Skawina 
Numer działki:  

1386/3 
1391 
1392/1; obręb ewidencyjny: II, Jagielnia 
1392/3; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: Ł – łąki trwałe 
Obszar całej nieruchomości: 0,2610 ha 

ü Dział I – SP: spis praw związanych z własnością 

Brak wpisu 

ü Dział II: własność 
Właściciele 

GMINA SKAWINA 

ü Dział III: prawa, roszczenia i ograniczenia 
Brak wpisu 
 

ü Dział IV: hipoteka  
Brak wpisu 

 

5.2. Opis nieruchomości 

Wyceniana nieruchomość gruntowa położona jest w północnej części miasta Skawina, przy ulicy 
Feliksa Pachla, w odległości ok. 1,3 km od centrum miasta (Rynek).  

 
Fragment ortofotomapy z zaznaczoną lokalizacją przedmiotowej nieruchomości 

(źródło: Google.com) 
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W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
jednorodzinnej oraz usługowej. Nieruchomość charakteryzuje się dobrym dostępem do punktów 
użyteczności publicznej oraz obiektów usługowo-handlowych. 
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej – ulica 
Feliksa Pachla. Dalej dojazd zapewniony drogami asfaltowymi, w pobliżu droga krajowa. Działka 
nr 1392/3 posiada dostęp poprzez drogę wewnętrzną, gruntową. 

 
Fragment mapy z zaznaczoną lokalizacją przedmiotowej nieruchomości 

(źródło: openstreetmap.org) 
 
Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 1388/6 o pow. 0,0724 ha, 1381/8 
o pow. 0,0351 ha, 1389/10 o pow. 0,1570 ha oraz 1392/3 o pow. 0,1001 ha. Działki nr 1388/6, 1381/8 
oraz 1389/10 tworzą niezabudowany kompleks gruntów o regularnej konfiguracji granic, tworzącej 
obszar kształtu trójkąta. Działka nr 1392/3 charakteryzuje się regularną konfiguracją granic i kształtem 
zbliżonym do prostokąta. Nieruchomość stanowią teren zielony, niezagospodarowany, w części 
porośnięty samosiejkami. 
Podstawowe sieci uzbrojenia terenu – elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa na 
nieruchomości bądź w zasięgu. 
 

  
Fragment mapy z zaznaczoną lokalizacją przedmiotowej nieruchomości  

(źródło: mapa ewidencyjna) 
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Na nieruchomości prowadzona będzie inwestycja polegająca na budowie budynku Centrum 
Aktywności Kulturalnej Rzepnik w Skawinie zgodnie z Projektem Koncepcyjnym sporządzonym 
przez DMDmodular zaprojektowanym przez mgr. inż. arch. Marka Szpakiewicza. 
 
Zgodnie z projektem – budynek jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony o płaskiej 
konstrukcji dachu. Budynek przeznaczony na kilka funkcji powiązanych ze sobą – przedszkola, 
żłobka, świetlicy oraz lokali komercyjnych na wynajem. Standard wykończenia – bardzo wysoki. 
Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany jako ogólnodostępny parking, miejsce spotkań, 
eventów – zgodnie z Projektem Koncepcyjnym powierzchnia utwardzona na dojazdy, dojścia, 
parkingi – 705 m2. 
Na działce ewidencyjnej nr 1392/3 zostanie zlokalizowany parking o nawierzchni z kruszywa 
(nawierzchnia utwardzona na całej powierzchni działki – 1001 m2), inwestycja będzie obejmować 
również budowę mostu/ przeprawy przez rów melioracyjny, co zapewni połączenie pomiędzy 
kompleksem działek nr 1388/6, 1381/8, 1389/10, a działką nr 1392/3. 
 
Dane techniczne projektowanego budynku mieszkalnego wykazane w projekcie:  
• Kubatura – 2 762,94 m3 
• Powierzchnia zabudowy – 1 084,00 m2 
• Powierzchnia użytkowa – 972,23 m2 
 
W części zachodniej południowo-zachodniej projektowanego budynku zlokalizowano: dwie sale 
przedszkolne wraz z łazienkami, dwie sale żłobka wraz z łazienkami, szatnie dla przedszkola i żłobka, 
kuchnię, zaplecze biurowe i socjalne, kotłownię, zaplecze techniczne i porządkowe oraz strefę lokali 
komercyjnych. W drugiej części obiektu (połączonej z pierwszą przeszklonym foyer) zaprojektowano 
bibliotekę i świetlicę wraz z zapleczem i węzłem sanitarnym. 
 
 

 
Rzut budynku w terenie 

(źródło: część rysunkowa Projektu Koncepcyjnego) 
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Zestawienie powierzchni: 
  

Zestawienie pomieszczeń budynku  

Lp. Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia [m2] 
1 Przedszkole 1 67,48 
2 WC 1 10,61 
3 WC 2 10,82 
4 Pom. Gosp. 1 5,59 
5 Przedszkole 2 67,43 
6 Komunikacja 26,85 
7 Szatnia 1 29,43 
8 Administracja 17,93 
9 Administracja 1 12,76 
10 Pom. Soc. 1 9,67 
11 WC niepeł. 1 6,07 
12 WC 3 1,43 
13 Przedsionek 1,80 
14 Żłobek 1 67,34 
15 WC 4 9,52 
16 Żłobek 2 66,24 
17 WC 5 9,52 
18 Gabinet/ magazyn/ pom. na pokarm 20,29 
19 Pom. gosp. 2 2,97 
20 Komunikacja 5,56 
21 Szatnia 2 14,42 
22 Kuchnia 24,05 
23 Lokal 1 23,80 
24 Zaplecze 1 8,41 
25 WC 6 1,99 
26 Lokal 2 13,24 
27 Zaplecze 2 3,63 
28 WC 7 1,99 
29 Lokal 3 23,46 
30 Zaplecze 3 8,37 
31 WC 8 1,90 
32 Komunikacja 55,34 
33 Wózkownia 8,98 
34 Kotłownia 13,78 
35 Świetlica 123,97 
36 Biblioteka 122,96 
37 Pom. soc. 2 19,70 
38 WC niepeł. 2 6,27 
39 Przedsionek 3,61 
40 WC 9 2,89 
41 Hol 16,20 
42 Foyer 23,96 

Razem powierzchnia użytkowa budynku [m
2
] 

972,23 
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Rozmieszczenie pomieszczeń w budynku – podział na strefy 

(źródło: część rysunkowa Projektu Koncepcyjnego) 
 
Dane materiałowe i wykończeniowe (wg Projektu Koncepcyjnego):  
• ściany wewnętrzne – z płyt kartonowo-gipsowych, z wypełnieniem z wełny mineralnej 
• dach – płaski, ocieplony wełną mineralną; pokryty membraną dachową 
• izolacje – pozioma, pionowa – folia; termiczna – wełna mineralna; paroprzepuszczalna; 

paroszczelna 
• podłogi i posadzki – parkiet, panele podłogowe lub płytki ceramiczne 
• tynki i okładziny – ściany i stropy – tynk cienkowarstwowy, łazienki – płytki ceramiczne 
• malowanie – farby silikonowe o podwyższonej wytrzymałości 
• stolarka wewnętrzna – według uznania 

 
6. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przeznaczenie nieruchomości ustala się na 
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu, 
przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku 
braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. 
 
Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z Uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina, działki ewidencyjne 1388/6, 

1381/8, 1389/10, 1392/3, obręb Skawina leżą w obszarze oznaczonym jako A4MW – tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej. 
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7. CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

7.1. Charakterystyka rynku nieruchomości 

Gmina Skawina leży w centralnej części województwa małopolskiego w powiecie krakowskim. 
Gmina graniczy od północy z gminami Czernichów i Liszki, od północnego wschodu z miastem 
Kraków, od wschodu z gminami Mogilany oraz Myślenice, od południa z gminą Sułkowice, od 
zachodu z gminami Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska oraz Lanckorona. Gmina Skawina wchodzi 
w skład powiatu krakowskiego. Jest położona pomiędzy wzgórzami Pogórza Wielickiego od południa, 
wzgórzami tynieckimi od północy, a od zachodu ogranicza ją równina rzeki Wisły. Miasto Skawina 
położone jest w dolinie rzeki Skawinki, prawobrzeżnego dopływu Wisły. Od północy sięga 
porośniętych lasem, wapiennych wzgórz tynieckich - zwieńczenia Jury Krakowsko-Częstochowskiej; 
od południa wspiera się na pagórkach Pogórza Wielickiego - forpoczty polskich Karpat. Na zachód, 
wzdłuż Wisły, otwiera się kilkukilometrowej szerokości równinny pas Kotliny Oświęcimskiej.  

 
Fragment mapy z lokalizacją gminy Skawina 

(źródło: Google.com) 

Skawina położona jest w odległości 15 km od Krakowa w kierunku południowo zachodnim i 3 km od 
węzła autostrady A4 łączącego Kraków z Katowicami, Portem Lotniczym Balice, trasą z Zakopanego 
i Chyżnego w kierunku granicy ze Słowacją, do Rzeszowa w kierunku granicy z Ukrainą.   

Podstawowy układ drogowy gminy Skawina tworzą drogi krajowe, droga wojewódzka oraz drogi 
powiatowe, pełniące funkcje dróg głównych oraz zbiorczych: droga krajowa regionalna nr 44: 
(Kraków) – Skawina – (Oświęcim); droga wojewódzka nr 953 Skawina – Rzozów – Jurczyce – 
Polanka Hallera – Grabie – Przytkowice – (Kalwaria Zebrzydowska); w bliskim sąsiedztwie granicy 
miasta Skawina przebiega autostrada A-4 (droga krajowa nr 4) Jędrzychowice – Kraków – Korczowa. 
Miasto Skawina jest dogodnie skomunikowane z autostradą poprzez węzeł Sidzina pomiędzy drogami 
nr 4 i 44. Układ dopełniają drogi powiatowe i ważniejsze ulice gminne w samej Skawinie, pełniące 
funkcje dróg zbiorczych i lokalnych. Układ uzupełniający tworzą pozostałe drogi i ulice gminne, 
pełniące funkcje dróg lokalnych i dojazdowych. Ważnym środkiem transportu w połączeniach 
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z obszarami sąsiednimi jest również komunikacja kolejowa PKP. Przebiegające przez gminę linie 
prowadzą zarówno pociągi regionalne i lokalne, zatrzymujące się w Skawinie, a częściowo także na 
zlokalizowanych w obszarze gminy przystankach. Gmina, usytuowana na obecnym przebiegu linii 
„zakopiańskiej”, jest obsługiwana bezpośrednio przez komunikację kolejową o znaczeniu 
ponadregionalnym (pociągi pospieszne i ekspresowe, zapewniające powiązania z: Warszawą, Gdynią, 
Szczecinem, Poznaniem, Katowicami, Olsztynem, Bydgoszczą, Lublinem i Częstochową); obsługa ta 
realizowana jest na stacji Skawina. 

Mając na uwadze § 26 ust. 3. rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (rodzaj rynku, jego obszar i okres badania 
określa rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności przedmiot, zakres, cel i sposób 
wyceny oraz dostępność danych) określono wiarygodny pod względem rodzajowym i obszarowym 
rynek oraz wyznaczono okres jego analizy. 

 

Analizując lokalny rynek nieruchomości stwierdzono, że ceny transakcyjne za nieruchomości 
gruntowe zabudowane oraz niezabudowane są stabilne. 

Na analizowanym obszarze odnotowano około 120 transakcji nieruchomościami zabudowanymi. 
Przeważająca liczba transakcji dotyczyła nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi oraz mieszkalno-gospodarczymi. W wyniku analizy rynku odnotowano zaledwie 
kilka transakcji, których przedmiotem były budynki o charakterze usługowym, użytkowym. Z tego 
względu badanie rynku rozszerzono do obszaru całego powiatu krakowskiego, gdzie odnotowano 
transakcje nieruchomościami zabudowanymi, o charakterze użytkowym, niemniej jednak transakcje 
te dotyczyły nieruchomości starych bądź nieruchomości o zdecydowanie większej/ mniejszej 
powierzchni użytkowej do nieruchomości wycenianej.  

Poniższy wykres przedstawia zależność liczby zawartych transakcji od powierzchni użytkowej 
budynku (budynki o charakterze usługowym, użytkowym). 
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Najczęściej sprzedawane były budynki o powierzchni użytkowej mniejszej niż 100 m2, które osiągały 
jednocześnie najwyższą cenę jednostkową (średnia cena ok. 3 842 zł/m2).  
Poniższy wykres przedstawia zależność średniej ceny jednostkowej od powierzchni użytkowej 
budynku. 

 

Na podstawie zebranych danych nie było możliwości wyszczególnienia zbioru nieruchomości 
podobnych i przeprowadzenia wyceny w podejściu porównawczym. Wyceniana nieruchomość będzie 
stanowić jednak obiekt, który generuje dochód, w związku z powyższym wartość rynkowa 
przedmiotowej nieruchomości jest uzależniona od dochodu jaki może przynieść ta nieruchomość, oraz 
od rynkowej stopy zwrotu. 

Poniższy wykres przedstawia zależność cen jednostkowych za nieruchomości gruntowe 
niezabudowane o przeznaczeniu budowlanym od daty zawarcia transakcji na terenie miasta Skawina. 
 

 
Analizą objęto lata 2015 – 2018 ze względu na ograniczoną liczbę transakcji nieruchomościami 
podobnymi do wycenianej o przeznaczeniu mieszkaniowym wielorodzinnym, jak również w celu 
lepszego odzwierciedlenia badanego rynku. 
W wyniku analizy rynku nieruchomości ustalono, iż ceny jednostkowe za nieruchomości 
niezabudowane porównywalne do nieruchomości wycenianej – przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną jako przedmiot prawa własności, na terenie miasta Skawina kształtowały 
się w przedziale od ok. 100 zł/m2 do ok. 410 zł/m2, przy cenie średniej na poziomie ok. 250 zł/m2 
powierzchni gruntu. 
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7.2. Analiza rynku nieruchomości  

Rodzaj rynku:  nieruchomości gruntowe zabudowane o charakterze usługowym, 
użytkowym 

Obszar rynku:   miasto Skawina 
Okres badania:  lata 2016 – 2019 

 

Dokonano analizy stawek czynszów za powierzchnie usługowe (biurowe, usługowe, użytkowe, 
handlowe) na terenie miasta Skawina. 
Przy ustalaniu czynszów posiłkowano się informacjami udostępnionymi przez pośredników, 
najemców, a także zbadano ceny ofertowe. Ceny ofertowe korygowano o 10% w dół  ze względu na 
skłonność nabywców do negocjacji. 
 
Na badanym obszarze rynku zebrano informacje na temat kilkunastu stawek czynszów za wynajem. 
Stawki czynszów kształtowały się na poziomie: 

Stawka minimalna 
[zł/m2] 

Stawka maksymalna 
[zł/m2] 

Stawka średnia 
[zł/m2] 

12,00 50,00 26,00 

 
Najwyższe stawki dotyczyły powierzchni o podwyższonym standardzie, w budynkach nowych bądź 
po generalnym remoncie oraz położonych w centrum. Najniższe stawki odnotowano za powierzchnie 
o niskim standardzie wykończenia, położone w peryferyjnych strefach miasta, w oddaleniu od 
głównych ulic. Ustalono, iż największy wpływ na kształtowanie się ceny ma lokalizacja 
nieruchomości, typ budynku, w jakim zlokalizowane są powierzchnie, następnie stan techniczny oraz 
standard wykończenia. Wielkość lokalu wpływała w znikomym stopniu na poziom jednostkowej 
stawki czynszu.  
Po uwzględnieniu lokalizacji przedmiotowej nieruchomości, stanu technicznego, bardzo wysokiego 
standardu wykończenia (nowy obiekt) oraz wielkości ustalono, że realną stawką czynszu jaką można 
osiągnąć za wynajem powierzchni w przedmiotowym budynku są kwoty zgodnie z zestawieniem: 
 

Rodzaj  Wartość 
Przedszkole + Żłobek + Biblioteka jako kompleks wraz z komunikacją 40,00 zł/m2 
Lokale usługowe  45,00 zł/m2 
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Rodzaj rynku:  nieruchomości gruntowe niezabudowane o przeznaczeniu pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 

Rodzaj zbywanego prawa:  prawo własności  
Obszar rynku:   miasto Skawina 
Okres badania cen:  lata 2015 – 2018 
Rodzaj transakcji:  umowy kupna – sprzedaży 
Jednostka porównawcza: m2 powierzchni gruntu 

 

W wyniku analizy rynku z odnotowanych transakcji wybrano 3, których przedmiotem były 
nieruchomości najbardziej porównywalne do wycenianej. Sprzedawane było prawo własności. 
Zebrane nieruchomości spełniają warunek podobieństwa do przedmiotowej nieruchomości oraz 
założenia narzucone przez art. 151 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, dlatego mogą stanowić 
podstawę określenia wartości.  

Ze względu na bardzo ograniczoną liczbę transakcji nieruchomościami o przeznaczeniu 
mieszkaniowym wielorodzinnym, na terenie miasta Skawina, jak również celem lepszego 
odzwierciedlenia tego rynku, badanie rynku nieruchomości wydłużono do 2015 roku. 

W analizie rynku odrzucono transakcje odstające o cenach skrajnych oraz te, które nie spełniały 
kryterium §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.  

              Tabela 1.  Zestawienie informacji o sprzedanych nieruchomościach gruntowych  

Lp. 
Data 

transakcji 
Położenie nieruchomości Nr Rep. 

Cena 

transakcyjna  

[zł] 

Pow.  

[m
2
] 

Cena jednostkowa 

[zł/m
2
] 

1 2016-12-02 Skawina,  
ul. Skawińska 2588/16 742000 7420 100,00 

2 2016-10-12 Skawina,  
ul. Popiełuszki 3260/16 50000 214 233,64 

3 2015-08-12 Skawina, 
ul. Bukowska 3070/15 1500000 3672 408,50 

 
 
Na podstawie przeprowadzonych analiz rynku lokalnego, jak również badania preferencji nabywców 
oraz potencjalnych nabywców ustalono, że istotny wpływ na kształtowanie się wartości nieruchomości 
mają następujące atrybuty: lokalizacja, otoczenie, możliwości inwestycyjne, możliwości 
zagospodarowania, zagospodarowanie, uzbrojenie, powierzchnia oraz dostępność komunikacyjna. 

Monitoring transakcji nieruchomości gruntowych niezabudowanych pozwala na wyciągnięcie 
następujących wniosków: 
• cecha „lokalizacja” – cecha uzależniona od odległości względem centrum miasta  
• cecha „otoczenie” – cecha uzależniona od charakteru i intensywności zabudowy otaczającej 
• cecha „możliwości zagospodarowania” – cecha uzależniona od kształtu nieruchomości, 

konfiguracji granic 
• cecha „możliwości inwestycyjne” – możliwości związane z możliwościami inwestycyjnymi 

działki, atrakcyjnością  
• cecha „powierzchnia” – wielkość cechy zależy od powierzchni przedmiotowej nieruchomości 
• cecha „dostępność komunikacyjna” – uzależniona od rodzaju drogi dojazdowej 
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Przyjęto następującą charakterystykę rynku w ramach poszczególnych cech, które determinują 
wartość nieruchomości. 
Tabela 2. Skale rozpiętości poszczególnych cech rynkowych dla nieruchomości niezabudowanych 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizując lokalny rynek nieruchomości stwierdzono, że ceny transakcyjne za nieruchomości 
gruntowe są stabilne. Zróżnicowanie jednostkowych cen transakcyjnych wynikało z indywidualnych 
cech nieruchomości będących przedmiotem obrotu na lokalnym rynku. Wpływ czasu na cenę 
transakcyjną jest zaniedbywalny, w związku z czym nie korygowano cen na datę wyceny. Dalsze 
obliczenia przeprowadzono w oparciu o ceny transakcyjne. 
Udziały wagowe poszczególnych atrybutów w wyjaśnianiu zmienności cen określono na podstawie 
badania preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości niezabudowanych, jak również analizy 
lokalnego rynku nieruchomości.  
W wyniku badania i analizy można ustalić, że rozważane cechy nieruchomości wyjaśniają zmienność 
cen transakcyjnych w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli.    

Tabela 3. Procentowe udziały atrybutów w kształtowaniu ceny jednostkowej nieruchomości 
niezabudowanych 

Atrybut Lokalizacja  Otoczenie 
Możliwości 

zagospodarowania 

Możliwości 

inwestycyjne 
Powierzchnia 

Dostępność 

komunikacyjna 

Udział 
wagowy 10% 40% 10% 15% 10% 15% 

 

Wyżej określone wartości będą podstawą do wyceny przedmiotowej nieruchomości 

Lp. Cecha rynkowa Ocena (skala) Opis 

1 Lokalizacja  

Korzystna  
(1) 

Nieruchomości położone w promieniu 500 m od centrum 
miasta – Rynku,  

Dobra 
(2) 

Nieruchomości położone w odległości powyżej 500 m od 
centrum miasta – Rynku 

2 Otoczenie 

Korzystne 
(1) 

W sąsiedztwie intensywna zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, dobry dostęp do punktów użyteczności 
publicznej oraz usługowo-handlowych 

Dobre 
(2) 

W sąsiedztwie zabudowa przemysłowa, tereny niezabudowane 
pojedyncza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

3 Możliwości 
zagospodarowania 

Korzystne 
(1) 

Nieruchomość regularnego kształtu, konfiguracja granic 
umożliwia racjonalne zagospodarowanie 

Przeciętne 
(2) 

Nieruchomość o niekorzystnej konfiguracji granic – działki 
wąskie, nietypowego kształtu, co utrudnia/ uniemożliwia 
racjonalne zagospodarowanie, zabudowę 

4 Możliwości 
inwestycyjne 

Korzystne 
(1) 

Duże możliwości inwestycyjne, nieruchomość o wysokiej 
atrakcyjności inwestycyjnej 

Dobre 
(2) 

Zadowalające możliwości inwestycyjne, na nieruchomości 
mogą występować ograniczenia w inwestowaniu, 
zagospodarowaniu nieruchomości  

5 Powierzchnia 

Korzystna  
(1) Nieruchomość o powierzchni w przedziale 0,1000 – 0,7000 ha 

Dobra 
(2) Nieruchomość o powierzchni poniżej 0,1000 ha 

Przeciętna  
(3) Nieruchomość o powierzchni powyżej 0,7000 ha 

6 Dostępność 
komunikacyjna 

Korzystna 
(1) 

Dojazd bezpośredni drogami asfaltowymi, utwardzonymi 
w dobrym stanie technicznym 

Dobra 
(2) 

Dostęp do drogi publicznej poprzez sąsiednią nieruchomość, 
poprzez służebność, poprzez drogę gruntową, drogę 
wewnętrzną 
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8. METODYKA WYCENY 

Po uwzględnieniu celu i zakresu wyceny, przeznaczenia nieruchomości i jej stanu prawnego oraz 
informacji rynkowych o podobnych nieruchomościach, do określenia wartości przedmiotu wyceny po 
zakończeniu inwestycji zastosowano metodę inwestycyjną, mieszczącą się w podejściu 

dochodowym, dla określenia wartości przedmiotu wyceny według aktualnego stanu zastosowano 
metodę porównywania parami, mieszczącą się w podejściu porównawczym. 

W niniejszym operacie szacunkowym określana będzie wartość rynkowa nieruchomości, zgodnie 
z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami i Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.  
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 
Art. 151. 1 Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można 
uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy 
kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem 
i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. 

Art. 153. 1. 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 od 
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 

Art. 153. 2. Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej 
nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska 
z nieruchomości. Stosuje się je przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić 
dochód. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego:  

 § 4. 1.  Przy stosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen 
     transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem 
     wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen. 

 2. W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę 
     korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. 

3. Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą 
     przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, 
     które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, 
     warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości 

§ 6. Przy stosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub 
możliwego do uzyskania z czynszów i z innych dochodów z nieruchomości stanowiącej przedmiot 
wyceny oraz z nieruchomości podobnych. 

§ 7. 1.    W podejściu dochodowym stosuje się metodę inwestycyjną albo metodę zysków. 

1. Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących lub 
mogących przynosić dochód z czynszów najmu lub dzierżawy, którego wysokość można ustalić na 
podstawie analizy kształtowania się stawek rynkowych tych czynszów.  

§8. Metodę inwestycyjną i metodę zysków stosuje się przy użyciu techniki kapitalizacji prostej albo 
techniki dyskontowania strumieni dochodów. 

§ 9. 1. Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się jako iloczyn stałego 
strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości i 
współczynnika kapitalizacji lub iloraz strumienia stałego dochodu rocznego i stopy kapitalizacji. 

2. Współczynnik kapitalizacji odzwierciedla okres, w którym powinien nastąpić zwrot środków, 
poniesionych na nabycie nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, z dochodów 
możliwych do uzyskania z tych nieruchomości podobnych. 
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3. Wysokość współczynnika kapitalizacji i stopę kapitalizacji ustala się na podstawie badania rynku 
nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej jako wzajemną relację między cenami 
transakcyjnymi uzyskanymi za nieruchomości podobne a dochodami możliwymi do uzyskania z tych 
nieruchomości. 

(…) 
§ 12. W przypadku niewystarczających danych z rynku nieruchomości stopę dyskontową określa się na 

podstawie rentowności bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, 
z uwzględnieniem stopnia ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomości podobne do nieruchomości 
wycenianej. 

 
Zgodnie z Notą Interpretacyjną nr 1(NI 1):  
4.1. Przy stosowaniu metody porównywania parami porównuje się nieruchomość wycenianą o znanych 

cechach, kolejno z nieruchomościami podobnymi, o znanych cenach transakcyjnych i cechach. 
Wartość określa się poprzez korygowanie cen transakcyjnych ze względu na różnice ocen pomiędzy 
nieruchomością wycenianą i nieruchomościami podobnymi. 

4.2. Procedura postępowania przy zastosowaniu metody porównywania parami. 
4.2.1. Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych, o znanych cenach transakcyjnych i cechach, 

stanowiącego podstawę wyceny. 
4.2.2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 
4.2.3. Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na 

rynku nieruchomości. 
4.2.4. Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych. 
4.2.5. Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych. 
4.2.6. Wybór do porównań z utworzonego zbioru nieruchomości, co najmniej trzech 

nieruchomości najbardziej podobnych pod względem cech rynkowych do nieruchomości 
stanowiącej przedmiot wyceny, z ich niezbędną charakterystyką. 

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

4.2.8. Przeprowadzenie porównań nieruchomości wycenianej kolejno z nieruchomościami 
wybranymi do wyceny i określenie wielkości poprawek wynikających z różnicy ocen 
nieruchomości wycenianej i nieruchomości wybranych do porównań. 

4.2.9. Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do porównań 
przy użyciu określonych poprawek. 

4.2.10. Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości jako średniej arytmetycznej 
z cen transakcyjnych skorygowanych, uzyskanych z porównań w poszczególnych parach, 
lub średniej ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana. 

4.2.11. Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości jednostkowej 
i liczby jednostek porównawczych (np. metrów kwadratowych powierzchni gruntu, budynku czy 
lokalu). 

 
 

Zgodnie z Notą Interpretacyjną nr 2(NI 2):  
 
1.2.  Podejście dochodowe jest stosowane w przypadku określania wartości nieruchomości 

generujących dochód bądź stwarzających możliwość osiągania dochodu, przy założeniu, że 
dochód jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wartość tych nieruchomości. 

1.3.  W podejściu dochodowym określa się wartość praw właściciela lub innego użytkownika do 
osiągania dochodu z nieruchomości. 
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3.2.  Metody wyceny 
3.2.1.  Stosowane w ramach podejścia dochodowego metody wyceny przedstawiają sposoby 

obliczania dochodów z nieruchomości. Stosuje się dwie metody wyceny: 
a)  metodę inwestycyjną, w której podstawą obliczania dochodu z nieruchomości są wpływy 

czynszowe, uzyskiwane z najmu, dzierżawy i innych praw do nieruchomości, oraz wpływy 
pozaczynszowe. Typowymi nieruchomościami, w przypadku których stosuje się metodę 
inwestycyjną, są obiekty: biurowe, magazynowe, handlowe, lokale użytkowe, garaże 
wielostanowiskowe itp. Wpływy w tego rodzaju obiektach dotyczą gruntu i jego części 
składowych, którymi są w szczególności budynki i budowle 

b)  (…) 
3.3.  Techniki wyceny  

3.3.3.  W zależności od zmienności dochodu z nieruchomości wyróżnia się następujące techniki 
kapitalizacji dochodu: 

a)  kapitalizację prostą, w której wartość nieruchomości określa iloczyn stabilnego 
strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania z wycenianej nieruchomości i 
współczynnika kapitalizacji lub iloraz stabilnego strumienia dochodu rocznego i stopy 
kapitalizacji; 

b) (…) 

4.4.  Technika kapitalizacji prostej 
4.4.1. Technikę kapitalizacji prostej można stosować w przypadku, gdy z przeprowadzonej 

analizy stanu nieruchomości wynika, iż zasadne jest przyjęcie założenia, że dochód 
przyjmowany do kapitalizacji jest stabilny w nieskończenie długim okresie. Możliwe 
zmiany poziomu dochodu, wynikające ze zmian na rynku nieruchomości, uwzględnia się 
w stopie kapitalizacji. 

4.4.2. W technice kapitalizacji prostej wartość rynkową nieruchomości określa iloczyn dochodu 
operacyjnego netto, ustalonego z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 4.1 i 4.2 
niniejszej noty, i odpowiedniego współczynnika kapitalizacji lub iloraz wyżej opisanego 
dochodu i odpowiedniej stopy kapitalizacji. 

W technice kapitalizacji prostej wartość nieruchomości obliczana jest według wzoru: 

  lub   

gdzie: 
WR - wartość rynkowa nieruchomości, 
DON - dochód operacyjny netto przyjmowany do kapitalizacji, 
R  - stopa kapitalizacji, 
WK  - współczynnik kapitalizacji. 

4.4.3. Zalecanym sposobem określania stopy kapitalizacji jest obliczenie jej jako ilorazu 
dochodu operacyjnego netto, możliwego do uzyskania na rynku, i ceny rynkowej 
nieruchomości. 

4.4.4. Przyjęta do obliczeń stopa kapitalizacji powinna uwzględniać w szczególności różnicę w 
poziomie ryzyka pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami stanowiącymi 
przedmiot analizy stóp kapitalizacji. Podstawowymi czynnikami ryzyka, wpływającymi 
na poziom stopy kapitalizacji, są między innymi: lokalizacja, stan techniczny, standard 
użytkowy, wiarygodność najemców, warunki umów najmu obciążające wycenianą 
nieruchomość, wielkość budynków i ich funkcje, ochrona konserwatorska. Przyjęty 
w wycenie poziom stopy kapitalizacji powinien uwzględniać również ryzyko dotyczące 
zmienności dochodu z wycenianej nieruchomości.  

 

Wyżej wymienione etapy zrealizowano w treści niniejszego opracowania. 

R
DONWR

1
!= KR WDONW !=
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Szacowanie wartości odtworzeniowej składnika budowlanego 

Wartość odtworzeniową budowli wyliczono metodą kosztów odtworzenia, techniką wskaźnikową. Do 
obliczeń przyjęto średnie krajowe ceny obiektów zawartych w katalogu: SEKOCENBUD – biuletyn 
cen obiektów budowlanych – obiekty kubaturowe, obiekty inżynieryjne, e-BISTYP – katalog cen 
jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych, WACETOB – Scalone Normatywy do wyceny 
budynków i budowli, ORGBUD – Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów Na Obiekty 
Budowlane, a także analizy własnej z uwzględnieniem dostępnych danych rynkowych.  
Koszty odtworzenia składników budowlanych obliczono stosując wzór: 

WOB = WB ( 1 +WKB ) 

WB =  Q  x  CjQ x   wr  x  (1-Sz) 

gdzie:      
WOB   -  wartość odtworzeniowa  
WB -  koszty odtworzenia ,  
WKB - koszty dokumentacji i nadzoru budowlanego, 
Q  -  ilość jednostek odniesienia 
CjQ   -  cena wskaźnikowa, 
wr  - współczynnik regionalny 
Sz -  stopień zużycia 
 
W przyjętej do oszacowania wartości jednostkowej zawarto współczynniki uwzględniające zmianę 
w stosunku do poziomu normatywnego za: region, rodzaj konstrukcji i posadowienia, rodzaj 
wykończenia, roboty dodatkowe.  
Wartość odtworzeniową oszacowano z uwzględnieniem: kosztów dokumentacji i nadzoru oraz stopnia 
zużycia. 
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9. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTOWEJ NIERUCHOMOŚCI 

9.1. Określenie dochodu operacyjnego netto (DON) dla wycenianej nieruchomości 

Określenie dochodu operacyjnego netto (DON) dla przedmiotowej nieruchomości wymaga określenia 
potencjalnego dochodu brutto (PDB), jaki można osiągnąć z wycenianej nieruchomości w ciągu roku. 
Na podstawie analizy rynku, przy uwzględnieniu lokalizacji przedmiotowej nieruchomości, jej stanu 
technicznego oraz standardu wykończenia, ustalono, iż miesięczna jednostkowe stawki za wynajem 
powierzchni kształtują się na poziomie zgodnie z zestawieniem:  

Rodzaj  Wartość 
Przedszkole + Żłobek + Biblioteka jako kompleks wraz z komunikacją 40,00 zł/m2 
Lokale usługowe  45,00 zł/m2 

 
Po uwzględnieniu powierzchni użytkowej, otrzymano stawki miesięczne w wysokości odpowiednio: 

Kondygnacja Powierzchnia Stawka miesięczna 
[zł/m-c] 

Przedszkole + Żłobek + Biblioteka jako  
kompleks wraz z komunikacją 885,44 m2 35 417,60 

Lokale usługowe  86,79 m2 3 905,55 
Razem 39 323,15 

 
• Potencjalny dochód brutto (PDB) prognozowany jest na obecnym poziomie, czyli: 

PDB = ‘stawka miesięczna’ [zł/m-c] * 12 m-cy  

PDB = 471 877,80 zł 

• Efektywny dochód (EDB) jest ustalony dla przewidywanego współczynnika pustostanu wp = 10%, 
czyli na poziomie: 
EDB = PDB [zł/rok] * (1-wp)  

EDB = 424 690,02 zł 

• Wydatki operacyjne (WO) – na podstawie analizy rynku dla podobnych nieruchomości ustalono, 
że wydatki operacyjne do których zaliczono, podatek od nieruchomości, koszty zarządu, 
ubezpieczenie nieruchomości, koszty za bieżące naprawy, konserwacje itp. stanowią średnio 15% 
efektywnego dochodu brutto jaki można uzyskać z danej nieruchomości: 
WO = EDB [zł/rok] * wo [%] 

WO = 63 703,50 zł 

• Dochód operacyjny netto (DON) stanowi różnicę pomiędzy (EDB) i (WO).  
DON = EDB [zł/rok] – WO [zł/rok]  

DON = 360 986,52 zł 

Przyjęto DON na poziomie 361 000 zł 
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9.2. Określenie stopy kapitalizacji R 

 

Stopę kapitalizacji z uwagi na brak danych z rynku nieruchomości, określono na podstawie 
rentowności bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzględnieniem stopnia 
ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej.   

Stopę kapitalizacji obliczono ze wzoru:  

! = #	1 +	 '(1 +	 ')
− 	1+ +	!, + !- 

gdzie: 
ic – stopa zwrotu z inwestycji bezpiecznych (obligacje długoterminowe), 
if – stopa inflacji (aktualny poziom inflacji), 
rm – poziom ryzyka rynku nieruchomości (ryzyko systemowe), na które składa się: 
ryzyko z tytułu braku płynności  
ryzyko inflacji  
ryzyko związane	z	rozwojem	analizowanego	segmentu	rynku, 
Łącznie: nie więcej niż 4% korekty 
rn – poziom ryzyka związany z niepewnością inwestowania w przedmiotową nieruchomość, przyjmuje 
się około:  
dla nieruchomości dobrych 1-2%,  
dla nieruchomości średnich 3-4%, 
dla nieruchomości słabych 5% i więcej. 

Stopę zwrotu z inwestycji bezpiecznych ic określono na podstawie badania stopy zwrotu 
z inwestowania w długoterminowe instrumenty finansowe, jakimi są obligacje o stałym 
oprocentowaniu. Analizie poddano obligacje długoterminowe jako inwestycję najbardziej zbliżoną do 
zakupu nieruchomości. W poniższej tabeli zestawiono wyniki przetargów na sprzedaż obligacji 
długoterminowych Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu, które odbyły się w roku bieżącym.  

Tabela 3.  Określenie średniej rentowności obligacji długoterminowych 

Rodzaj obligacji skarbowych Symbol 

Data 

sprzedaży 
Rentowność [%] 

Obligacje 10-letnie EDO1128 1.11.2018 2,70 
Obligacje 10-letnie EDO1228 1.12.2018 2,70 
Obligacje 10-letnie EDO0129 1.01.2019 2,70 

Rentowność średnia 2,70 

 

Tabela 4.  Określenie wysokości ryzyka systemowego 

Ryzyko systemowe: Premia [%] 

Ryzyko związane z rozwojem rynku 1,5 
Ryzyko braku płynności 1,0 
Ryzyko inflacji 0,5 

Razem 3,0 
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Poziom inflacji średniorocznej if przyjęto zgodnie z informacją podawaną przez GUS jako 1,6%. 
Uwzględniając stan prawny przedmiotowej nieruchomości, jej lokalizację, standard wykończenia, stan 
techniczny - ryzyko indywidualne związane z inwestowaniem w przedmiotową nieruchomość przyjęto 
na poziomie 2 %, ze względu na możliwość użytkowania przedmiotowej nieruchomości w jednorodny 
sposób w długim okresie czasu, przeznaczenie nieruchomości pod obiekt przedszkolny, na które jest 
bardzo duże zapotrzebowanie, jej lokalizację, możliwość płynnej zmiany przeznaczenia lokali.  

Obliczenie stopy kapitalizacji wraz z zestawieniem poszczególnych parametrów zawiera poniższa 
tabela. 

Tabela 5. Obliczenie stopy kapitalizacji 

Opis Symbol  Wartość 

Stopa zwrotu z inwestycji bezpiecznych (obligacje) ic = 2,70% 
Poziom inflacji średniorocznej / wskaźnik inflacji IV if = 1,60% 
Poziom ryzyka rynku nieruchomości rm = 3,00% 
Poziom ryzyka związany z przedmiotową nieruchomością rn = 2,00% 
Stopa kapitalizacji r = 6,08% 

 

Po przeliczeniu ze stopy kapitalizacji, zgodnie ze wzorem:  
WKP = 1/r 
przyjęto dla przedmiotowej nieruchomości współczynnik kapitalizacji netto na poziomie: 

WKP = 16,45 [rok] 

 

9.3. Określenie wartości rynkowej nieruchomości – kompleks działek nr 1388/6, 1381/8, 1389/10 
 
Wartość rynkowa wycenianej nieruchomości, zostanie wyliczona na podstawie prognozowanego 
dochodu operacyjnego netto DON [zł/rok] oraz współczynnika kapitalizacji prostej WKP = 16,45 [rok], 
czyli: 

W = DON [zł/rok]  WKP [rok]  

W = 361 000 [zł/rok] * 16,45[rok] = 5 938 450 zł 

Przyjęto wartość rynkową nieruchomości po zakończeniu inwestycji na poziomie: 

W = 5 938 500 zł 

´
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9.4. Określenie wartości rynkowej działki 1392/3 

 

9.4.1. Na podstawie 3 analizowanych transakcji nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi 
zebranych w tabeli 1 określono cenę minimalną, maksymalną oraz ich różnicę – rozpiętość 
cen. 

Tabela 6. Charakterystyka cenowa rynku nieruchomości 
CMAX 

[zł/m
2
] 

CMIN 

[zł/m
2
] 

ΔC 

[zł/m
2
] 

408,50 100,00 308,50 
 

W poniższej tabeli przedstawiono cechy nieruchomości wycenianych i nieruchomości podobnych, 
które będą brane pod uwagę podczas wyceny nieruchomości. 

Tabela 7. Zestawienie informacji o nieruchomościach niezbędnych do wyceny 

Atrybut 

Nieruchomość 

wyceniana 

 

Nieruchomość  

(1) 

A 

Nieruchomość 

(2) 

B 

Nieruchomość 

(3) 

C 

Lokalizacja  

Dobra (2) 

 
ul. Feliksa Pachla, 

w odległości 
ok. 1,3 km  

od centrum miasta 
(Rynek) 

Dobra (2) 

 
ul. Skawińska, 
w odległości 
ok. 1,2 km  

od centrum miasta 
(Rynek) 

Korzystna (1) 

 
Ul. Piłsudskiego, 

w odległości 
ok. 400 m  

od centrum miasta 
(Rynek) 

Dobra (2) 

 
Ul. Bukowska, 
w odległości 
ok. 1,1 km  

od centrum miasta 
(Rynek) 

Otoczenie 

Korzystne (1) 

 
W sąsiedztwie 

intensywna zabudowa 
mieszkaniowa 

wielorodzinna, dobry 
dostęp do punktów 

użyteczności 
publicznej 

Dobre (2) 

 
W sąsiedztwie 

zabudowa 
przemysłowa, tereny 

niezabudowane, 
pojedyncza zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Korzystne (1) 

 
W sąsiedztwie 

intensywna zabudowa 
mieszkaniowa, 

usługowa, dobry 
dostęp do punktów 

użyteczności 
publicznej 

Korzystne (1) 

 
W sąsiedztwie 

intensywna zabudowa 
mieszkaniowa 

wielorodzinna, dobry 
dostęp do punktów 

użyteczności 
publicznej 

Możliwości 

zagospodarowania 

Korzystne (1) 

 
Działka o regularnej 
konfiguracji granic 

umożliwiającej 
racjonalne 

zagospodarowanie 

Korzystne (1) 

 
Działka o konfiguracji 
granic umożliwiającej 

racjonalne 
zagospodarowanie 

Dobre (2) 

 
Działka o 

nieregularnej 
konfiguracji granic 

utrudniającej 
zagospodarowanie 

Korzystne (1) 

 
Działka o konfiguracji 
granic umożliwiającej 

racjonalne 
zagospodarowanie 

Możliwości 

inwestycyjne 

Korzystne (1) 

 

Nieruchomość 
o wysokiej 

atrakcyjności i dużych 
możliwościach 
inwestycyjnych 

Korzystne (1) 

 

Nieruchomość 
o wysokiej 

atrakcyjności i dużych 
możliwościach 
inwestycyjnych 

Dobre (2) 

 

Nieruchomość 
o średniej 

atrakcyjności 
i możliwościach 
inwestycyjnych 

Korzystne (1) 

 

Nieruchomość 
o wysokiej 

atrakcyjności i dużych 
możliwościach 
inwestycyjnych 

Powierzchnia 

Korzystna (1) 

 

Nieruchomość 
o pow.  0,1001 ha 

Przeciętna (3) 

 

Nieruchomość 
o pow. 0,7420 ha 

Dobra (2) 

 

Nieruchomość 
o pow. 0,0214 ha 

Korzystna (1) 

 

Nieruchomość 
o pow. 0,3672 ha 

Dostępność 

komunikacyjna 

Dobra (2) 

 
Dojazd drogą 
wewnętrzną 

Dobra (2) 

 
Dostęp do drogi 

publicznej poprzez 
służebność 

Dobra (2) 

 
Dostęp do drogi 

publicznej poprzez 
drogę wewnętrzną 

Korzystna (1) 

 
Bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej 

o nawierzchni 
asfaltowej 

Cena 

jednostkowa 

[zł/m
2
] 

? 100,00 233,64 408,50 
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9.4.2.  Szacowanie wartości rynkowej nieruchomości  

 

Procedurę wyceny przedmiotowych nieruchomości według metody porównywania parami dla 
wybranych nieruchomości porównawczych przedstawiono w tabeli 8. 

Tabela 8. Szacowanie jednostkowej wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości 
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Atr. Atr. Popr. Atr. Popr. Atr. Popr. 

Lokalizacja  10% 30,85 1 30,85 2 2 0 1 -30,85 2 0 

Otoczenie 40% 123,40 1 123,40 1 2 123,40 1 0 1 0 
Możliwości 

zagospodarowania 
10% 30,85 1 30,85 1 1 0 2 30,85 1 0 

Możliwości 

inwestycyjne 
15% 46,28 1 46,28 1 1 0 2 46,28 1 0 

Powierzchnia 10% 30,85 2 15,43 1 3 30,86 2 15,43 1 0 

Dostępność 

komunikacyjna 
15% 46,28 1 46,28 2 2 0 2 0 1 -46,28 

Suma 100%  - ∑ 154,26 ∑ 61,71 ∑ -46,28 

Cena jednostkowa [zł/m2 ]  100,00   233,64   408,50 

Skorygowane wartości  1 m
2
   nieruchomości 

porównawczych (wartość rynkowa) 
 

254,26   295,35   362,22 

Wagi – przyjęto jednakową wiarygodność 
 1  1  1 

Oszacowana jednostkowa wartość nieruchomości gruntowej: 303,94 zł/m
2
 

 
  

Określenie wartości rynkowej nieruchomości  

Po uwzględnieniu powierzchni działki, szacowana wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
wynosi: 

W1392/3 = 1001 m
2
 * 303,94 zł/m

2
 = 304 244 zł 

 

Szacowana wartość rynkowa nieruchomości 1m2 powierzchni gruntu na poziomie 303,94 zł/m2 
zawiera się w przedziale cen jednostkowych (100,00 zł/m2 – 408,50 zł/m2) notowanym na badanym 
obszarze rynku. 

Przyjęto wartość rynkową na poziomie: 

W1392/3 = 304 000 zł 
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9.5. Określenie wartości odtworzeniowej nawierzchni parkingów oraz mostu/ przeprawy przez rów 

melioracyjny, co będzie stanowić połączenie komunikacyjne między kompleksem działek 

zabudowanych budynkiem Centrum Aktywności Kulturalnej Rzepnik, a działką nr 1392/3 

stanowiącą docelowo parking utwardzony kruszywem. 

 

Obiekt 

Liczba 

jednostek 

odniesienia 

Cena 

katalog. 

[zł] 

Wsp. 

regionalny 

Stopień 

zużycia 

[%] 

Koszt 

odtworzenia 

Koszty 

dokumentacji 

nadzoru [%] 

Wartość 

odtworzeniowa 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Parking o nawierzchni 
z kostki brukowej, dojścia 
podjazdy 

705 m2 281,45 1 0% 198422,25 3% 204375 

Razem 204 375 

 

Obiekt 

Liczba 

jednostek 

odniesienia 

Cena 

katalog. 

[zł] 

Wsp. 

regionalny 

Stopień 

zużycia 

[%] 

Koszt 

odtworzenia 

Koszty 

dokumentacji 

nadzoru [%] 

Wartość 

odtworzeniowa 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Parking utwardzony 
kruszywem 1001 m2 59,56 0,91 0% 54 253,80 3% 55 881 

Razem 55 881 

 

Obiekt 

Liczba 

jednostek 

odniesienia 

Cena 

katalog. 

[zł] 

Wsp. 

regionalny 

Stopień 

zużycia 

[%] 

Koszt 

odtworzenia 

Koszty 

dokumentacji 

nadzoru [%] 

Wartość 

odtworzeniowa 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Most nad rowem 
melioracyjnym 44 m2 2437,96 1 0% 107270,24 10% 117 997 

Razem 117 997 

Uwaga! Ze względu na brak projektu oraz informacji o docelowej wielkości przedmiotowego mostu przyjęto 
do wyceny następujące parametry: długość mostu: 8 m, szerokość 5,5 m.  
Most ma stanowić przeprawę przez rów melioracyjny, którego szerokość nie przekracza 4m. 
 
Łączna wartość nakładów na parkingi oraz przeprawę nad rowem melioracyjnym: 
WN = 378 253 zł 
 
Przyjęto wartość nakładów na poziomie: 

WN = 380 000 zł 

 

10. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG STANU ZAAWANSOWANIA 

INWESTYCJI NA DZIEŃ WYCENY 

Na dzień sporządzenia wyceny inwestycja nie została rozpoczęta, w związku z powyższym wartość 
rynkową nieruchomości według stanu jej zaawansowania na dzień wyceny stanowi wartość rynkowa 
nieruchomości niezabudowanej. 
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KOMPLEKS DZIAŁEK NR 1388/6, 1381/8, 1389/10 

10.1. Ustalenie wartości cech nieruchomości wycenianej i nieruchomości podobnych 

Na podstawie 3 analizowanych transakcji nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi 
zebranych w tabeli 1 określono cenę minimalną, maksymalną oraz ich różnicę – rozpiętość cen. 

Tabela 9. Charakterystyka cenowa rynku nieruchomości 
CMAX 

[zł/m
2
] 

CMIN 

[zł/m
2
] 

ΔC 

[zł/m
2
] 

408,50 100,00 308,50 
 

W poniższej tabeli przedstawiono cechy nieruchomości wycenianych i nieruchomości podobnych, 
które będą brane pod uwagę podczas wyceny nieruchomości. 

Tabela 10. Zestawienie informacji o nieruchomościach niezbędnych do wyceny 

Atrybut 

Nieruchomość 

wyceniana 

 

Nieruchomość  

(1) 

A 

Nieruchomość 

(2) 

B 

Nieruchomość 

(3) 

C 

Lokalizacja  

Dobra (2) 

 
ul. Feliksa Pachla, 

w odległości 
ok. 1,3 km  

od centrum miasta 
(Rynek) 

Dobra (2) 

 
ul. Skawińska, 
w odległości 
ok. 1,2 km  

od centrum miasta 
(Rynek) 

Korzystna (1) 

 
Ul. Piłsudskiego, 

w odległości 
ok. 400 m  

od centrum miasta 
(Rynek) 

Dobra (2) 

 
Ul. Bukowska, 
w odległości 
ok. 1,1 km  

od centrum miasta 
(Rynek) 

Otoczenie 

Korzystne (1) 

 
W sąsiedztwie 

intensywna zabudowa 
mieszkaniowa 

wielorodzinna, dobry 
dostęp do punktów 

użyteczności 
publicznej 

Dobre (2) 

 
W sąsiedztwie 

zabudowa 
przemysłowa, tereny 

niezabudowane, 
pojedyncza zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna 

Korzystne (1) 

 
W sąsiedztwie 

intensywna zabudowa 
mieszkaniowa, 

usługowa, dobry 
dostęp do punktów 

użyteczności 
publicznej 

Korzystne (1) 

 
W sąsiedztwie 

intensywna zabudowa 
mieszkaniowa 

wielorodzinna, dobry 
dostęp do punktów 

użyteczności 
publicznej 

Możliwości 

zagospodarowania 

Korzystne (1) 

 
Kompleks działek o 

regularnej 
konfiguracji granic 

umożliwiającej 
racjonalne 

zagospodarowanie 

Korzystne (1) 

 
Działka o konfiguracji 
granic umożliwiającej 

racjonalne 
zagospodarowanie 

Dobre (2) 

 
Działka o 

nieregularnej 
konfiguracji granic 

utrudniającej 
zagospodarowanie 

Korzystne (1) 

 
Działka o konfiguracji 
granic umożliwiającej 

racjonalne 
zagospodarowanie 

Możliwości 

inwestycyjne 

Korzystne (1) 

 

Nieruchomość 
o wysokiej 

atrakcyjności i dużych 
możliwościach 
inwestycyjnych 

Korzystne (1) 

 

Nieruchomość 
o wysokiej 

atrakcyjności i dużych 
możliwościach 
inwestycyjnych 

Dobre (2) 

 

Nieruchomość 
o średniej 

atrakcyjności 
i możliwościach 
inwestycyjnych 

Korzystne (1) 

 

Nieruchomość 
o wysokiej 

atrakcyjności i dużych 
możliwościach 
inwestycyjnych 

Powierzchnia 

Korzystna (1) 

 

Nieruchomość 
o pow.  0,2645 ha 

Przeciętna (3) 

 

Nieruchomość 
o pow. 0,7420 ha 

Dobra (2) 

 

Nieruchomość 
o pow. 0,0214 ha 

Korzystna (1) 

 

Nieruchomość 
o pow. 0,3672 ha 

Dostępność 

komunikacyjna 

Korzystna (1) 

 
Dojazd drogami 
o nawierzchni 

asfaltowej, dalej 
drogą gruntową, 

w pobliżu przebiega 
droga krajowa 

Dobra (2) 

 
Dostęp do drogi 

publicznej poprzez 
służebność 

Dobra (2) 

 
Dostęp do drogi 

publicznej poprzez 
drogę wewnętrzną 

Korzystna (1) 

 
Bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej 

o nawierzchni 
asfaltowej 

Cena 

jednostkowa 

[zł/m
2
] 

? 100,00 233,64 408,50 
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10.2.  Szacowanie wartości rynkowej nieruchomości  

 

Procedurę wyceny przedmiotowych nieruchomości według metody porównywania parami dla 
wybranych nieruchomości porównawczych przedstawiono w tabeli 11. 

Tabela 11. Szacowanie jednostkowej wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości 
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Atr. Atr. Popr. Atr. Popr. Atr. Popr. 

Lokalizacja  10% 30,85 1 30,85 2 2 0 1 -30,85 2 0 

Otoczenie 40% 123,40 1 123,40 1 2 123,40 1 0 1 0 
Możliwości 

zagospodarowania 
10% 30,85 1 30,85 1 1 0 2 30,85 1 0 

Możliwości 

inwestycyjne 
15% 46,28 1 46,28 1 1 0 2 46,28 1 0 

Powierzchnia 10% 30,85 2 15,43 1 3 30,86 2 15,43 1 0 

Dostępność 

komunikacyjna 
15% 46,28 1 46,28 1 2 46,28 2 46,28 1 0 

Suma 100%  - ∑ 200,54 ∑ 107,99 ∑ 0,00 

Cena jednostkowa [zł/m2 ]  100,00   233,64   408,50 

Skorygowane wartości  1 m
2
   nieruchomości 

porównawczych (wartość rynkowa) 
 

300,54   341,63   408,50 

Wagi – przyjęto jednakową wiarygodność 
 1  1  1 

Oszacowana jednostkowa wartość nieruchomości gruntowej:  350,22 zł/m
2
 

 
  

Określenie wartości rynkowej nieruchomości  

Po uwzględnieniu powierzchni działek, szacowana wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
wynosi: 

W1388/6 = 724 m
2
 * 350,22 zł/m

2
 = 253 559 zł 

W1381/8 = 351 m
2
 * 350,22 zł/m

2
 = 122 927 zł 

W1389/10 = 1570 m
2
 * 350,22 zł/m

2
 = 549 845 zł 

 
Wartość nieruchomości: 
W = 926 331 zł ~ 926 000 zł 

 
Szacowana wartość rynkowa nieruchomości 1m2 powierzchni gruntu na poziomie 350,22 zł/m2 zawiera się 
w przedziale cen jednostkowych (100,00 zł/m2 – 408,50 zł/m2) notowanym na badanym obszarze rynku. 

 



Nieruchomość gruntowa – działki ewidencyjne nr 1388/6, 1381/8, 1389/10, 1392/3,obręb Skawina, jedn. ewid. Skawina 
 
 

 

Katarzyna Balcer Strona | 29  
WYCENA NIERUCHOMOŚCI   

DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR 1392/3 

Wartość rynkowa działki ewidencyjnej nr 1392/3 według stanu na dzień wyceny pokrywa się z wartością 

rynkową gruntu oszacowaną na dzień zakończenia inwestycji. 
W1392/3 = 304 000 zł 

 

Wartość nieruchomości według stanu na dzień wyceny: 

W = 1 230 000 zł 

 

11. WYNIK KOŃCOWY WYCENY 

Na podstawie wykonanej analizy rynku podobnych nieruchomości do nieruchomości wycenianej oraz 
na podstawie wykonanych obliczeń według techniki kapitalizacji prostej, metody inwestycyjnej 
mieszczącej się w podejściu dochodowym oraz według metody porównywania parami, mieszczącej się 
w podejściu porównawczym oraz ustalenia wartości odtworzeniowej nakładów na parkingi i most 
ustalono, że: 

Wartość wycenianej nieruchomości gruntowej według stanu po zakończeniu inwestycji wynosi: 
6 622 000 zł 

Słownie: sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych 

ZESTAWIENIE SZACOWANYCH WARTOŚCI 

Wartość nieruchomości stanowiącej działki 
ewidencyjne nr 1388/6, 1381/8, 1389/10 
zabudowanej budynkiem Centrum Aktywności 
Kulturalnej wraz z parkingiem 

6 144 000 zł 

Wartość działki nr 1392/3 stanowiącej parking wraz 
z mostem/ przeprawą przez rów melioracyjny 478 000 zł 

 

Wartość rynkowa prawa własności wycenianej nieruchomości gruntowej według stanu na dzień wyceny 
wynosi: 

1 230 000 zł 

Słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy złotych 
 
Uzasadnienie wyniku wyceny 

Wartości przedmiotowej nieruchomości gruntowej według stanu po zakończeniu inwestycji oszacowano 
w podejściu dochodowym, metodą inwestycyjną, techniką kapitalizacji prostej dochodu netto, 
z uwzględnieniem funkcjonalnego podziału nieruchomości na część przedszkolno-żłobkową oraz na 
lokale usługowe. Wartość nieruchomości według stanu na dzień wyceny oszacowano w oparciu o bazę 
nieruchomości podobnych, o przeznaczeniu mieszkaniowym wielorodzinnym. Dodatkowo uwzględniono 
wartość zagospodarowania – parkingu ogólnodostępnego. Wycenie podlegała również działka nr 1392/3, 
przy założeniu, że będzie stanowić parking utwardzony kruszywem. Połączenie komunikacyjne między 
działkami będzie zapewnione przez most/ przeprawę nad rowem melioracyjnym. 

Wszystkie dane przyjęte do wyceny zostały określone na podstawie analizy rynku, z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów prawa. Przyjęte wartości w kolejnych etapach wyceny określono 
uwzględniając lokalizację przedmiotowej nieruchomości, stan techniczny budynku, standard 
wykończenia. Wycena odwzorowuje typowe sytuacje i typowe zachowania uczestników rynku 
nieruchomości. 



Nieruchomość gruntowa – działki ewidencyjne nr 1388/6, 1381/8, 1389/10, 1392/3,obręb Skawina, jedn. ewid. Skawina 
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12. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

12.1. Klauzule ogólne 

1. Niniejszy operat szacunkowy sporządzono zgodnie z przepisami prawa w zakresie wyceny 
nieruchomości i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.  

2. Ustalona wartość rynkowa nieruchomości może być aktualna w nie dłuższym jak rocznym okresie 
czasu od daty wyceny. 

3. Operat szacunkowy nie stanowi ekspertyzy stanu technicznego wycenianego budynku, nie dotyczy 
jakości stosowanych materiałów, stanu konstrukcji i innych wad ukrytych budynku. 

4. Powierzchnię użytkową budynku ustalono na podstawie Projektu Koncepcyjnego. 
5. Wycenę przeprowadzono przy założeniu, że część przedszkolno-żłobkowa wraz z biblioteką stanowią 

funkcjonalną całość, lokale usługowe pełnią odrębną funkcję. 
6. Ze względu na brak projektu powierzchnię mostu przyjęto na podstawie graficznej analizy i informacji 

branżowych. 
7. Podane ceny nie zawierają podatku VAT. 

12.2. Zastrzeżenia w zakresie wykorzystania operatu 

1. Operat ten może być wykorzystany tylko do celu zapisanego w punkcie 2 „CEL WYCENY” 
niniejszego opracowania, natomiast operat nie może być modyfikowany i wykorzystany do innych 
celów wyceny rozważanej nieruchomości.  

2. Operat ten nie może być publikowany w całości ani w częściach, jak również nie może być 
udostępniany osobom trzecim bez uzgodnienia z autorem operatu. 

12.3. Klauzule ograniczające odpowiedzialność rzeczoznawcy 

1. Wyłącza się odpowiedzialność rzeczoznawcy za ukryte wady prawne wycenianej nieruchomości, 
których rzeczoznawca nie mógł zidentyfikować na podstawie uzyskanej dokumentacji technicznej 
i prawnej.   

2. Wyklucza się odpowiedzialność rzeczoznawcy wobec osób trzecich, w szczególności z tytułu 
wykorzystania operatu w innym celu aniżeli został on sporządzony. 

3. Wszystkie dane przyjęte do oszacowania wartości przedmiotowej nieruchomości przyjęto w dobrej 
wierze. 

4. Rzeczoznawca majątkowy posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
 

13. ZAŁĄCZNIKI 

1. Analiza obszarów ryzyka 
2. Protokół badania księgi wieczystej 
3. Protokół badania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
4. Protokół oględzin wycenianej nieruchomości 
5. Dokumentacja fotograficzna wycenianej nieruchomości 
6. Wypis z rejestru gruntów 
7. Kopia mapy ewidencyjnej 
8. Kopia polisy ubezpieczenia OC 

 
 

 
 

……………………………………………………………… 
/Pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego/
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OBSZARY RYZYKA ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIĄ BĘDĄCĄ 

PRZEDMIOTEM WYCENY 

 

Zgodnie ze standardem KSWS 3 „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności" rzeczoznawca 
majątkowy ma obowiązek, na podstawie dostępnych źródeł informacji i znajomości rynku, wskazać obszary 
ryzyka związanego z nieruchomością, jako przedmiotem zabezpieczenia, w tym z przewidywanymi zmianami 
na danym rynku nieruchomości oraz ryzykiem związanym  
z oceną danej nieruchomości przez inwestorów wraz z ogólną opinią na temat wpływu powyższego na poziom 
wartości wycenianej nieruchomości w przyszłości.  

Uwzględniając wymogi stawiane rzeczoznawcy majątkowemu przy sporządzaniu operatu 
szacunkowego, należy ujawnić poznane w trakcie szacowania nieruchomości okoliczności ograniczające jej 
przydatność dla zabezpieczenia wierzytelności. 

Dotyczy nieruchomości gruntowej, według stanu po zakończeniu inwestycji zgodnie z Projektem 
Koncepcyjnym, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1388/6, 1381/8, 1389/10, 1392/3 położonej 
w Skawinie, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie: 

Obszary ryzyka związanego z nieruchomością:  

Podczas oględzin i badania stanu prawnego nieruchomości nie znaleziono innych niż wskazanych 
w powyższym operacie i uwzględnionych w wartości obszarów ryzyka związanych  
z nieruchomością. Wartość nieruchomości określono przy założeniu, że w sensie formalno – prawnym stanowi 
odrębną nieruchomość.  

Przewidywane zmiany na danym rynku nieruchomości:  

Przedmiotowa nieruchomość należy do nieruchomości, których lokalizacja, otoczenie  
i sąsiedztwo oraz możliwości inwestycyjne określa się jako korzystne.  
Rynek nieruchomości w ciągu najbliższych kilku lat prawdopodobnie będzie rynkiem stabilnym, jeśli chodzi 
o ceny nieruchomości zabudowanych. Tak też może być w przypadku takich nieruchomości jak przedmiotowa.  
Ryzyko związane z oceną danej nieruchomości przez inwestorów:  

Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny nie powinna ulec zmniejszeniu w okresie kilku lat. 
Szacowana wartość oceniana jest jako realna do uzyskania na rynku. Na tle rynku nieruchomości 
zabudowanych budynkami usługowymi, użytkowymi, lokalizacja ogólna nieruchomości jest dobra. 
Stan techniczno-użytkowy, standard wykończenia budynku jak również rozkład funkcjonalny, które określono 
jako bardzo dobre wpływają korzystnie na wartość nieruchomości. 
Budynek będzie charakteryzować duża łączna powierzchnia użytkowa (972,23 m2).  
Nieruchomości zabudowane budynkami o podobnej powierzchni charakteryzują się mniejszą płynnością na 
rynku. 
 
Ogólna opinia na temat wpływu powyższych na poziom wartości wycenianej nieruchomości 

w przyszłości:  

W latach 2016 – 2019 sytuacja utrzymuje się jak w latach ubiegłych, na stabilnym poziomie, bez 
wyraźniejszego trendu spadkowego lub wzrostowego. Okresy negocjacyjne wahają się średnio od roku do 
dwóch lat. W sytuacji sprzedaży nieruchomości o parametrach podobnych do nieruchomości wycenianej okres 
ekspozycji nieruchomości na rynku może wynosić ok. 12 miesięcy, przy zastosowaniu wszystkich dostępnych 
środków promocji nieruchomości. Elementy opisane w operacie (przede wszystkim lokalizacja, stan 
techniczny, standard wykończenia) wskazują, że wartość przedmiotowej nieruchomości powinna nadążać za 
cenami na rynku. Nie powinny też wystąpić ewentualne trudności w sprzedaży tej nieruchomości, po 
uwzględnieniu wspomnianego czasu ekspozycji nieruchomości na rynku przez około 12 miesięcy. 
 
Dokładna analiza obszarów ryzyka pozwoliła rzeczoznawcy majątkowemu stwierdzić, iż nieruchomość 
będąca przedmiotem wyceny może być wykorzystana jako zabezpieczenie wierzytelności banku. 
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PROTOKÓŁ BADANIA KSIĘGI WIECZYSTEJ  

KR3I/00005284/1 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wieliczce,  
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie 

 
Dział I – O: OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Działki ewidencyjne 

Położenie: 
województwo: małopolskie, powiat: krakowski; gmina: Skawina; miejscowość: Skawina 
Numer działki:  

1388/2; obręb ewidencyjny: II, Jagielnia; obszar: 0,0154 ha 
1383; obręb ewidencyjny: II, Jagielnia; obszar: 0,0197 ha 
1381/4; obręb ewidencyjny: II, Jagielnia; obszar: 0,0140 ha 
1380/4; obręb ewidencyjny: II, Jagielnia; obszar: 0,0282 ha 
1389/6; obręb ewidencyjny: II, Jagielnia; obszar: 0,0212 ha 
1382/2; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1389/8; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1380/8; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1380/9; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1380/10; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1380/11; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1381/6; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1381/8; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1381/9; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1388/4; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1388/6; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1388/7; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1382/3; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1382/4; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
Obszar całej nieruchomości: 0,6250 ha 

 

Dział I – Sp: SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ 

Brak wpisu 
 

Dział II – WŁASNOŚĆ 

Właściciele 
GMINA SKAWINA 

Dział III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 

Brak wpisu 
 

Dział IV –HIPOTEKA 

 Brak wpisu 
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PROTOKÓŁ BADANIA KSIĘGI WIECZYSTEJ  

KR3I/00014341/5 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wieliczce,  
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie 

 
Dział I – O: OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Działki ewidencyjne 

Położenie: 
województwo: małopolskie, powiat: krakowski; gmina: Skawina; miejscowość: Skawina 
Numer działki:  

1365/1; obszar: 0,0002 ha 
1365/2; obszar: 0,1210 ha 
1404/7; obszar: 0,0847 ha 
1408/4 
1412; obszar: 0,0041 ha 
1366/1 
1366/2 
1366/3 
1389/10; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1389/11; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1408/7; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: B – tereny mieszkaniowe 
1408/8; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: B – tereny mieszkaniowe 
1408/9; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: B – tereny mieszkaniowe 
1408/10; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: B – tereny mieszkaniowe 
1410/8; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: B – tereny mieszkaniowe 
1410/9; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1410/10; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
5735/10; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
5735/11; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1390/1; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
1410/12; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: R – grunty orne 
Obszar całej nieruchomości: 1,3849 ha 

 

Dział I – Sp: SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ 

Brak wpisu 
 

Dział II – WŁASNOŚĆ 

Właściciele 
GMINA SKAWINA 

Dział III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością 
Treść wpisu: nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność gruntowa przejazdu i przechodu na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działek nr 5735/1 (obj. KW 25970), nr 5735/2 (obj. KW 25971) i nr 5735/3 
(obj. KW 25972) przez działkę nr 1410/4 pasem o szerokości piętnastu metrów szlakiem biegnącym od działki 
nr 1421/1 stanowiącej ulicę Krakowską 
Nieruchomość współobciążona: KR3I/00032314/9; KR3I/00036136/5 
 

Dział IV –HIPOTEKA 

 Brak wpisu 
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PROTOKÓŁ BADANIA KSIĘGI WIECZYSTEJ  

KR3I/00016566/2 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wieliczce,  
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Skawinie 

 
Dział I – O: OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Działki ewidencyjne 

Położenie: 
województwo: małopolskie, powiat: krakowski; gmina: Skawina; miejscowość: Skawina 
Numer działki:  

1386/3 
1391 
1392/1; obręb ewidencyjny: II, Jagielnia 
1392/3; obręb ewidencyjny: 0017, Skawina; sposób korzystania: Ł – łąki trwałe 
Obszar całej nieruchomości: 0,2610 ha 

 

Dział I – Sp: SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ 

Brak wpisu 
 

Dział II – WŁASNOŚĆ 

Właściciele 
GMINA SKAWINA 

Dział III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 

Brak wpisu 
 

Dział IV –HIPOTEKA 

 Brak wpisu 
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PROTOKÓŁ BADANIA MIEJSCOWEGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina, działki ewidencyjne 1388/6, 1381/8, 

1389/10, 1392/3, obręb Skawina leżą w obszarze oznaczonym jako A4MW – tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 
 

 
Rys. Fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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PROTOKÓŁ OGLĘDZIN WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI 

Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne 
nr 1388/6, 1381/8, 1389/10, 1392/3, obręb Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina. 
 

Lokalizacja 

i sąsiedztwo 

Wyceniana nieruchomość gruntowa położona jest w północnej części miasta 
Skawina, przy ulicy Feliksa Pachla, w odległości ok. 1,3 km od centrum 
miasta (Rynek).  
W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej oraz usługowej. 
Nieruchomość charakteryzuje się dobrym dostępem do punktów 
użyteczności publicznej oraz obiektów usługowo-handlowych. 

Dostępność 

komunikacyjna 

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej 
o nawierzchni gruntowej – ulica Feliksa Pachla. Dalej dojazd zapewniony 
drogami asfaltowymi, w pobliżu droga krajowa. Działka nr 1392/3 posiada 
dostęp poprzez drogę wewnętrzną, gruntową. 

Zagospodarowanie 

Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 1388/6 
o pow. 0,0724 ha, 1381/8 o pow. 0,0351 ha, 1389/10 o pow. 0,1570 ha oraz 
1392/3 o pow. 0,1001 ha. Działki nr 1388/6, 1381/8 oraz 1389/10 tworzą 
niezabudowany kompleks gruntów o regularnej konfiguracji granic, 
tworzącej obszar kształtu trójkąta. Działka nr 1392/3 charakteryzuje się 
regularną konfiguracją granic i kształtem zbliżonym do prostokąta. 
Nieruchomość stanowią teren zielony, niezagospodarowany, w części 
porośnięty samosiejkami. 
Podstawowe sieci uzbrojenia terenu – elektroenergetyczna, wodociągowa, 
kanalizacyjna, gazowa na nieruchomości bądź w zasięgu. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  
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WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW 

 
Sporządzony zgodnie z art. 155. 2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami  
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) 

 
 
województwo: małopolskie 

powiat: Miasto Kraków  
jednostka ewidencyjna: 120611_4, Skawina 
obręb ewidencyjny: Nr 0017, Skawina  
 

Numer ewidencyjny działki Powierzchnia działki [ha] Numer księgi wieczystej 

1392/3 0,1001 KR3I/00016566/2 
 


