
 
OPERAT SZACUNKOWY 

NIERUCHOMOŚCI 
 

WYCENA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 
ZABUDOWANEJ HALAMI MAGAZYNOWYMI 

NIERUCHOMOŚĆ ZLOKALIZOWANA 
W SZCZYPKOWICACH (GMINA GŁÓWCZYCE), DZIAŁKA NR 131/8 

 
 

 
 OPRACOWAŁ:                          
 ZENON CHMIELIŃSKI 
 Rzeczoznawca Majątkowy, uprawnienia Ministra Gospodarki Przestrzennej i     
 Budownictwa Nr 1814 
 
 
 
 

LĘBORK, 26 LUTEGO 2015 ROKU 
 



 

__________________________________________________________________________________
Obsługa Budownictwa i Nieruchomości, Zenon Chmieliński, Lębork-Mosty, ul. Piaskowa 8 

2 

RZECZOZNAWCA   MAJĄTKOWY 
 

Uprawnienia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 1814 
ZENON CHMIELIŃSKI 

   inż. Budownictwa lądowego 
 
* rzeczoznawca budowlany 
* biegły sądowy 
* Uprawnienia projektowe w zakresie budownictwa lądowego  
* Uprawnienia nadzoru budowlanego  

 

Tel. służb.  
                         tel.(059) 8612730 

                         604 558 028 
chmielinskize@gmail.com 

 

Adres domowy: 
ul. Piaskowa 8 
MOSTY 
84-300 Lębork 
 

 
 

Lębork, 26.02.2014 r.  
 

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
 

OBIEKT: Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej, działki nr 131/8 o 
powierzchni 29 901 m2 zabudowanej dwoma budynkami hal magazynowych o powierzchni użytkowej 
2581,90 m2 i 2268,57 m2 wraz z wiatą i wagą na samochody ciężarowe. Nieruchomość położona w 
Szczypkowicach, gmina Główczyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi KW  nr SL1S/00103062/3.                                                                     

   

ZLECENIODAWCA:  Monika Piwkowska-Skuza -syndyk masy upadłościowej „North Farm” 
sp.zo.o.w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lęborku ul. Bieszki 3  

 
CEL WYCENY: Celem wyceny jest określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości  
dla potrzeb egzekucji z nieruchomości. 

 
 DATY  ISTOTNE  DLA OPERATU SZACUNKOWEGO 
 

Data wizji lokalnej:                  26.02.2015 r.       
Data określenia wartości przedmiotu wyceny:               26.02.2015 r.       
Data na którą określono stan przedmiotu wyceny:        26.02.2015 r.       
Data sporządzenia wyceny:                 26.02.2016 r.       
 

 
WYNIK WYCENY:   

WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI: _____________________ 6 510 000 ZŁ 
w tym wartość gruntu wynosi: ___________________________________________ 149 000 zł 
 
WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI: _____________ 8 305 000 ZŁ 
w tym wartość gruntu wynosi: ___________________________________________ 149 000 zł 
 
 
WARTOŚĆ UŚREDNIONA WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI  TO  
 
(6 460 000zł+7 055 000zł)/2 = 6 757 500 zł 
W tym wartość gruntu --------149 000zł 
 
  WYKONAWCA :                     inż. Zenon Chmieliński  
    Rzeczoznawca Majątkowy, Uprawnienia Ministra   
    Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 1814 
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1. ZLECENIODAWCA 
Monika Piwkowska-Skuza - syndyk masy upadłościowej „North Farm” sp.zo.o.w upadłości likwidacyjnej 
z siedzibą w Lęborku ul. Bieszki 3 

2. ZLECENIOBIORCA 

OBSŁUGA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI                      
inż. Zenon Chmieliński  zam. Lębork-Mosty, ul. Piaskowa 8, tel. 604558028 
rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
nr 1814. 

                  

3. PRZEDMIOT I ZAKRES  WYCENY 
Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej, działki nr 131/8 o powierzchni 29 
901 m2 zabudowanej dwoma budynkami hal magazynowych o powierzchni użytkowej 2581,90 m2  i 
2268,57 m2 wraz z wiatą i wagą na samochody ciężarowe. Nieruchomość położona w Szczypkowicach, 
gmina Główczyce, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW  
nr SL1S/00103062/3.                                                                     

4. CEL  WYCENY 
Celem wyceny jest określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb egzekucji z 
nieruchomości. 

5. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO                                                   
5.1. Podstawy  formalne 

 Zlecenie syndyka masy upadłościowej 
 

5.2. Podstawy  materialnoprawne 

- Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r.,  
poz. 518), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i 
sporządzania operatu szacunkowego, 

 - Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, 
- Ustawa z dnia 6.07.1982r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.   
poz. 707), 
- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2012 r., poz. 647). 
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5.3. Źródła informacji 

 wizja lokalna przeprowadzona w dniu  26.02.2015 r.; 
 ewidencja gruntów; 
 komputerowa baza danych WALOR; 
 akty notarialne sprzedaży nieruchomości gruntowych i gruntowych zabudowanych na         

terenie województwa pomorskiego w latach  2013-2015 r. 
 informacje uzyskane od właściciela nieruchomości. 

 

6. UWARUNKOWANIA   PRAWNE 
Zgodnie ze zleceniem określona zostanie wartość rynkowa  nieruchomości w stanie jak w dniu 
wyceny. W procesie wyceny posłużono się przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
zgodnie z którymi dla nieruchomości, które mogą być przedmiotem obrotu rynkowego określa się 
ich wartość rynkową. 

 

7. DATY  ISTOTNE  DLA OPERATU SZACUNKOWEGO 
Data wizji lokalnej:     26.02.2015 r.       
Data określenia wartości przedmiotu wyceny:  26.02.2015 r.       
Data na którą określono stan przedmiotu wyceny:  26.02.2015 r.       
Data sporządzenia wyceny:    26.02.2016 r.       
 

8. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 
8.1. Stan  prawny 

Na podstawie badania księgi wieczystej nr SL1S/000103062/3, prowadzonej przez VII Wydział 
Ksiąg Wieczystych, przy Sądzie Rejonowym w Słupsku  stwierdzono: 
DZIAŁ I   OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
Nieruchomość położona w Szczypkowicach, województwo pomorskie, powiat słupski, gmina 
Główczyce, miejscowość Szczypkowice. Sposób korzystania B + Grunty rolne zabudowane, 
obszar całej nieruchomości 2,9901 ha. 
DZIAŁ I SPIS PRAW 
Brak wpisów 
DZIAŁ II   WŁAŚCICIEL 
North Farm sp. z o.o., z siedzibą w Lęborku 
DZIAŁ III   PRAWA ROSZCZENIA, CIĘŻARY I OGRANICZENIA 
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OGŁOSZONO UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA NORTH FARM SPÓŁKI Z O.O. W LĘBORKU, 
OBEJMUJĄCĄ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU 
DZIAŁ IV  HIPOTEKI 
Hipoteka umowna 1 500 000 zł na rzecz Euro-Industry sp. z o.o. 
Hipoteka umowna 30 000 000 zł na rzecz Euro-Industry sp. z o.o. 
Hipoteka umowna 825 000 zł na rzecz Euro-Industry sp. z o.o. 
 
Na podstawie wypisu z rejestru gruntów stwierdzono: 
Województwo pomorskie, powiat słupski, jednostka ewidencyjna 221204_2 Główczyce, obręb 
ewidencyjny 0023 Szczypkowice. 
Właściciel: North Farm, ul. Przyzamcze 1, 84-300 Lębork 
Nr działki 131/8 o powierzchni 2,9901 ha, w tym: 
      PsV – 0,8083 ha 
      B-RIVa 0,8841 ha 
      B-PsIV 0,0358 ha 
      B-PsV 1,2619 ha 
KW nr SL1S/00103062/3 

 

8.2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego 

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego planu miejscowego, została wydana decyzja o 
warunkach zabudowy. 
 
8.3. Położenie  nieruchomości  

Gmina Główczyce położona jest w północnej części województwa pomorskiego. Zajmuje fragment 
Wybrzeża Słowińskiego i Wysoczyzny Damnickiej, a także fragment Pradoliny Łeby-Redy. Gmina 
znajduje się w północno-wschodniej części powiatu słupskiego. Jest największą gminą w powiecie i 
szóstą pod względem wielkości w województwie pomorskim. Jej powierzchnia wynosi 324 km2. 
Graniczy z czterema gminami powiatu słupskiego (Smołdzino, Słupsk, Damnica, Potęgowo) oraz 
dwiema powiatu lęborskiego (Nowa Wieś Lęborska i Wicko). 

Liczba mieszkańców gminy: 9.607 osób. Ludność Gminy stanowi około 10 % ludności powiatu 
słupskiego. Gęstość zaludnienia na terenie Gminy wynosi około 30 osób na 1km2. Największą 
miejscowością jest wieś gminna Główczyce, w której mieszka ponad 19 % mieszkańców gminy ogółem 
(1845 osób). 

Gmina Główczyce jest największą gminą w powiecie słupskim, a szóstą pod względem wielkości w 
województwie pomorskim. Ponad 60% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, lasy zajmują około 
28%. Niewielki obszar zajmują wody (3 %), a grunty pod drogami i tereny zabudowane – 5 % 
powierzchni gminy. 
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Powierzchnia Gminy 324 km² 
Główne rzeki - Łeba, Łupawa 
Jeziora – Łebsko 
Parki Narodowe – Słowiński Park Narodowy 
Rezerwaty - Bagna Izbickie, Torfowiska Pobłockie 

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 18.631 ha, co stanowi ponad 60% powierzchni całej 
gminy. 

Gmina obejmuje 26 sołectw + 1 osiedle: Będziechowo, Cecenowo, Ciemino, Choćmirówko, Dargoleza , 
Drzeżewo, Główczyce, Gorzysław, Gorzyno, Izbica, Klęcino, Pobłocie, Podole Wielkie, Rumsko, 
Rzuszcze, Siodłonie, Skórzyno, Stowięcino, Szelewo, Szczypkowice, Warblino, Wolinia, Wykosowo, 
Wielka Wieś, Żoruchowo, Żelkowo, Główczyce - Osiedle, Liczba miejscowości – 49. 

Placówki oświatowe w gminie obejmują szkoły publiczne: Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Główczycach, na który składa się: Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, inne 
placówki to: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelkowie, 
Zespół Szkół w Pobłociu, Zespół Szkół w Stowięcinie. Na terenie Gminy funkcjonują placówki 
niepubliczne w Szczypkowicach: Społeczna Szkoła Podstawowa, Społeczne Gimnazjum, Społeczne 
Przedszkole. 

Gminne placówki kulturalne to Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach wraz z podlegającymi mu: 
Wiejskim Domem Kultury w Pobłociu, 20 świetlicami wiejskimi w większych miejscowościach oraz 
biblioteką publiczną w Główczycach z filiami w Gorzynie, Pobłociu. 

Ośrodki pomocy społecznej to Ośrodek Pomocy Społecznej w Główczycach i Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Rumsku. 

Gospodarka Gminy opiera się na działalności małych i średnich przedsiębiorstw. W sferze handlu 
detalicznego i drobnych usług działają liczne podmioty gospodarcze. 

Mapa poglądowa: 
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8.4. Stan techniczno-użytkowy  
 
Opis działki 
Działka nr 131/8 położona w Szczypkowicach (gmina Główczyce) o powierzchni 2,9901 ha 
zabudowana, utwardzona i ogrodzona. W otoczeniu dominuje zabudowa mieszkalna gospodarcza i 
mieszkalna, tereny niezabudowane i rolne. Cała działka jest wykonana z kostki brukowej na podsypce 
cementowo-piaskowej. Działka zabudowana jest m.in. budynkiem hali magazynowej o powierzchni 
użytkowej 2581,90 m2 i budynkiem hali magazynowej o powierzchni użytkowej 2268,57 m2. 

1. Budynek hali magazynowej o powierzchni użytkowej 2581,90 m2 
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Budynek hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym i technicznym. W socjalnej części budynku 
znajdują się pomieszczenia biurowe, szatnia męska wraz z umywalnią, szatnia damska wraz z 
umywalnią, kotłownia oraz komora wydawcza. Hala składa się z sortowni cebuli oraz części 
magazynowej produktu gotowego. 
Powierzchnia zabudowy: 2479,37 m2 
Kubatura:   30544,25 m3 
Powierzchnia użytkowa   2581,90 m2 
Budynek hali wraz z wydzieloną wewnątrz częścią socjalną 
Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 
Ilość kondygnacji nadziemnych części socjalnych: 2 
Wysokość budynku do kalenicy:   14,08 m 
Sposób użytkowania: budynek magazynowy, socjalny 
Długość: 80,63 m 
Szerokość: 30,75 m 
Wysokość: 14,08 m 

Hala magazynowa dwu komorowa przystosowana do wysokiego składowania na 1500 t. o powierzchni 
2479,37 m2 i powierzchni użytkowej 2581,90 m2 wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi. W skład 
budynku wchodzi: 
- magazyn produktu gotowego o powierzchni 1524,44 m2, 
- sortownia o powierzchni 726,35 m2, 
- komora wydawcza 24,60 m2, 
- pomieszczenia socjalne (parter) 145,16 m2, 
- pomieszczenia biurowe (I piętro) 161,35 m2. 
Konstrukcja stalowa, ściany zewnętrzne murowane z cegły silikatowej, strop gęstożebrowy 
prefabrykowany DZ. Wykonano gipsowe malowane tynki, posadzki-wylewka betonowa, ogrzewanie 
podłogowe, stropy nietynkowane. Schody żelbetowe w stanie surowym. Stolarka okienna PCV, 
drzwiowa wewnętrzna brak, zewnętrzna PCV. Instalacja wentylacyjno-grzewcza. Ogrzewanie części 
biurowej z pompy ciepła. Na parterze podwieszane sufity, na podłodze w części socjalno-biurowej 
terrakota, w toalecie glazura do wysokości 2 m. Dwie bramy z rampami. 
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Instalacje: wodociągowa, oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, instalacja odgromowa i 
uziemień, oświetlenie zewnętrzne, instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, instalacja 
centralnego ogrzewania, kocioł gazowy. 

2. Budynek hali magazynowej o powierzchni użytkowej 2268,57 m2 
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Budynek hali o funkcji magazynowej wraz z wiatą nad częścią załadunkowo-rozładunkową. Hala składa 
się z 4 komór magazynowych. 
Powierzchnia zabudowy: 2471,23 m2 
Kubatura:   31119,88 m3 
Powierzchnia użytkowa   2268,57 m2 
Powierzchnia wiaty  797,52 m2 
Ilość kondygnacji nadziemnych: 1 
Wysokość budynku do kalenicy: 14,03 m 
Sposób użytkowania: budynek magazynowy 
Długość: 80,68 m 
Szerokość: 30,63 m 
Wysokość: 14,03 m 

Hala magazynowa trzy komorowa przystosowana do wysokiego składowania o powierzchni 2471,23 m2 
i powierzchni użytkowej 2268,57 m2. W skład budynku wchodzi: 
- komora magazynowa 442,80 m2, 
- komora magazynowa 713,70 m2, 
- komora magazynowa 704,13 m2, 
- komora 48,02 m2, 
- komunikacja 359,92 m2, 
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- wiata 797,52 m2. 
Budynek z trzema komorami chłodniczymi, bez urządzeń chłodzących, do komór drzwi przesuwne. 
Konstrukcja stalowa, pokrycie z płyt warstwowych. Posadzka wylewana betonowa „przypalana”. Na hali 
rozciągnięty monitoring, bez kamer. Grubość ścian 25 cm. Roboty zakończone w 100%, bez urządzeń 
chłodniczych. Z wiatą o konstrukcji stalowej pokryta blachą trapezową z posadzką betonową.  
Instalacje: oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne, instalacja odgromowa i uziemień, 
oświetlenie zewnętrzne, kanalizacja deszczowa. 

3. Plac transportowo-manipulacyjny 

   

   

Plac wykonany z kostki betonowej na całej powierzchni działki, plac wg dokumentacji  o powierzchni 
13 751,19 m2 

4. Najazdowa waga samochodowa o długości 19 mb 
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Waga o nośności 60 ton. 

5. Ogrodzenie 

   

Metalowe ogrodzenie panelowe wysokości 2 w kolorze zielonym, długość ogrodzenia wynosi 680 
metrów. 

6. Sieć burzowa 
Z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego.  
Sieć kanalizacji burzowej z rur PCV powyżej Ø 300 o długości 1280 mb. 
sieci kanalizacji burzowej z rur PCV do Ø 300 wynosi 280 mb. 
 
7. Szambo 
4 zbiorniki po 1000 litrów. 

9. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
 
Na potrzeby niniejszej wyceny zbadano poziom cen rynkowych w transakcjach kupna – sprzedaży 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych na obszarze województwa pomorskiego 
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w latach 2010-2015, okres którym objęto badania został rozszerzony do 5 lat ze względu na małą ilośc 
transakcji zawieranych tego typu nieruchomościami, a także z uwagi na brak trendów cenowych w tym 
okresie, procedura ta jest zgodna Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny. W analizowanym 
okresie czasu zawarto kilkadziesiąt transakcji budynkami o przeznaczeniu magazynowo składowym, 
przemysłowo produkcyjnym, z czego zawarto tylko kilka transakcji nieruchomościami podobnymi do 
wycenianej. Nieruchomości te mają zbliżone parametry do nieruchomości wycenianej, zarówno fizyczne 
jak i ekonomiczne. Dane poniżej w tabeli. 
 

Data 
transakcji Miasto/Gmina Obręb Nr działki(ek) 

Pow. 
działki(ek) 

Pow 
użytkowa 

Cena 1 
mkw pu Sposób użytkowania 

2013-12-03 Tczew Gmina 
Wiejska 

 Wędkowy  13/3 27210 12068,03 1595,83 magazynowo-składowy 

2013-09-24 Tczew Gmina 
Wiejska 

 Wędkowy  13/3 27210 12068,03 1587,89 produkcyjny 

2012-05-08 Sierakowice  Pałubice  210/2, 210/3 210/4  
210/12 210/14210/5 
 210/10 210/9 210/17 
 211/2 

13878 5202,5 1153,29 produkcyjny 

2011-06-28 Pszczółki  Skowarcz  362/3 54680 6090,2 1313,59 produkcyjny 
2010-10-14 Szemud  Bojano  34/11 3604 1253 1779,73 produkcyjny 

 
Nieruchomość położona w Wędkowach, to zespół nowoczesnych budynków z dobrą dostępnością do 
ciągów komunikacyjnych, ale stosunkowo małym placem manewrowym.  
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Nieruchomość położona w Pałubicach, to  budynek o przestarzałej już konstrukcji, o lokalizacji podobnej 
do nieruchomości wycenianej z małym placem manewrowym.  
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Nieruchomość położona w Skowarczu, to nowoczesnych budynek z dobrą dostępnością do ciągów 
komunikacyjnych, ale stosunkowo małym placem manewrowym.  
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Nieruchomość położona w Bojanie, to budynek o przeciętnych walorach konstrukcji z bardzo dobra 
lokalizacją i małym placem manewrowym. 
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W dalszej części opracowania zastosowanie znalazły transakcje zapewniające możliwie najlepszą 
porównywalność z nieruchomością wycenianą jak w tabeli poniżej. 
 

Data 
transakcji Miasto/Gmina Obręb Nr działki(ek) 

Pow. 
działki(ek) 

Pow 
użytkowa 

Cena 1 
mkw pu Sposób użytkowania 

2013-12-03 Tczew Gmina 
Wiejska 

 Wędkowy  13/3 27210 12068,03 1595,83 magazynowo-składowy 

2012-05-08 Sierakowice  Pałubice  210/2, 210/3 210/4  
210/12 210/14210/5 
 210/10 210/9 210/17 
 211/2 

13878 5202,5 1153,29 produkcyjny 

2011-06-28 Pszczółki  Skowarcz  362/3 54680 6090,2 1313,59 produkcyjny 
 
Ceny nieruchomości zachowywały się stabilnie (bez trendu) w okresie ostatnich 2 lat co zwiększa ich 
przydatność w wycenie, obliczenia poniżej: 
 
PODSUMOWANIE - WYJŚCIE     
       

Statystyki regresji      
Wielokrotność R 0,001356      
R kwadrat 1,84E-06      
Dopasowany R kwadrat -0,33333      
Błąd standardowy 288,1794      
Obserwacje 5      
       
ANALIZA WARIANCJI     

  df SS MS F Istotność F  
Regresja 1 0,458441 0,458441 5,52E-06 0,998273  
Resztkowy 3 249142,2 83047,4    
Razem 4 249142,6        
       

  Współczynniki Błąd standardowy t Stat Wartość-p Dolne 95% Górne 95% 
Przecięcie 1458,291 11822,34 0,12335 0,90963 -36165,7 39082,27 
Zmienna X 1 0,000676 0,287805 0,00235 0,998273 -0,91525 0,9166 
 
przedział ufności – dolna granica przedziału to – 0,91525, górna granica przedziału to 0,9166 w 
przedział wpada „0” co oznacza że trend statystycznie jest nieistotny, tzn. nie ma dowodu na to 
że istnieje. 
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Ceny nieruchomości zachowują się stabilnie na przestrzeni ostatnich lat dlatego też w dalszych 
obliczeniach ceny pozostaną w wartościach nominalnych nie oblicza się trendu czasowego.  
 
W wyniku przeprowadzonej analizy rynku nieruchomości niezabudowanych, wybrano do porównania 
nieruchomości gruntowe najbardziej podobne do wycenianego gruntu pod względem cech rynkowych 
takich jak przeznaczenie, czy powierzchnia działki. Pod uwagę brano transakcje prawem własności 
nieruchomości gruntowych na terenie województwa pomorskiego z okresu ostatnich dwóch lat. Do 
porównania przyjęto z rynku następujące nieruchomości na podstawie danych z aktów notarialnych: 
 

Miasto/Gmina Obręb Data 
transakcji 

Cena 
1 mkw 

Pow. 
działek Przeznaczenie w planie 

Kościerzyna 
Gmina Wiejska  Łubiana 2014-05-21 2,82 7094 przemysłowo-usługowe 

Sierakowice  Sierakowice 2014-04-30 5,08 1970 przemysłowo-usługowe 
Morzeszczyn  Morzeszczyn 2014-03-25 2,29 43003 przemysłowo-usługowe 

Wicko  Wrzeście 2014-03-17 2,72 30100 przemysł 
Przodkowo  Załęże 2014-03-07 7 5003 inne, PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE 
Przodkowo  Załęże 2014-03-07 7 5007 INNE, przemysłowo-usługowe 
Kościerzyna 

Gmina Wiejska  Łubiana 2014-02-05 6,65 2705 komunikacja, PRZEMYSŁOWO-
USŁUGOWE 

Kościerzyna 
Gmina Wiejska  Nowy Klincz 2014-01-07 2,92 17100 przemysłowo-usługowe 

Lębork 10 2013-11-06 8,45 3943 przemysłowo-usługowe 
Stara Kiszewa  Stara Kiszewa 2013-09-24 2,94 1700 przemysłowo-usługowe 

Czarna 
Dąbrówka  Podkomorzyce 2013-08-19 1,5 49580 PRZEMYSŁ, przemysłowo-usługowe 

Łęczyce  Rozłazino 2013-07-12 3,88 18793 brak obowiązującego planu, INNE, 
przemysłowo-usługowe 

Linia  Linia 2013-06-21 6,67 6747 PRZEMYSŁ, zieleń 
Nowy Dwór 

Gdański 4 2013-05-16 3,69 25762 przemysłowo-usługowe 

 
Ceny nieruchomości zachowują się stabilnie na przestrzeni ostatnich lat dlatego też w dalszych 
obliczeniach ceny pozostaną w wartościach nominalnych nie oblicza się trendu czasowego.  
Badaniem objęto: 
- akty notarialne w  Starostwach Powiatowych z terenu Województwa Pomorskiego 
- wyciągi z operatów szacunkowych nieruchomości o podobnym charakterze, 
- komputerowa baza danych WALOR, 
- własne obserwacje lokalnego rynku nieruchomości i informacje z wizji lokalnej szacowanej 
nieruchomości oraz podobnych. 
 

10. OKREŚLENIE SPOSOBU WYCENY 
10.1. Metoda wyceny nieruchomości  
Mając na uwadze cel wyceny w niniejszym opracowaniu oszacowana zostanie wartość rynkowa prawa 
własności nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania. 
Wycena  wykonana  jest  metodą  rynkową  zgodnie  z  Ustawą o gospodarce  nieruchomościami. 
Do określenia wartości działki zastosowano podejście porównawcze metodę korygowania ceny średniej. 
W metodzie korygowania ceny średniej szacowanie nieruchomości odbywa się poprzez  realizację 
procedury porównywania nieruchomości szacowanej z nieruchomościami podobnymi o znanych cenach 
transakcyjnych  z uwzględnieniem cech fizycznych, środowiskowych i ekonomicznych. 
Ze względu na fakt, że nieruchomości nie mogą być identyczne, użycie tej metody wymaga stosowania 
korekt i poprawek w celu wyeliminowania lub złagodzenia występujących różnic. 
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Określenie wartości rynkowej nieruchomości wymaga zrealizowania następującej procedury: 
- wybór nieruchomości porównawczych 
- określenie zestawu cech do porównywania  
- analiza i weryfikacja danych o obiektach porównawczych 
- korygowanie cen nieruchomości porównawczych z tytułu występujących różnic  
- określenie wartości nieruchomości szacowanej. 
 
Wartość wycenianej nieruchomości określa się z wzoru: 
 
Wn = Cśr *   ui  
Gdzie: 
Wn - wartość nieruchomości 
Cśr - cena średnia 
ui    -  zbiór wartości wskaźnika korygującego 
 
Definicja wartości rynkowej według Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych – standard 
III: 
 
Wartość rynkowa (WR) 
1.1. Wartość rynkowa nieruchomości  stanowi najbardziej prawdopodobną jej cenę możliwą do 
uzyskania na rynku przy przyjęciu następujących założeń: 
a/ strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się szczególnymi 
motywami, 
b/ mają stanowczy zamiar zawarcia umowy 
c/ są świadome współistniejących  okoliczności mających wpływa na wartość nieruchomości  
d/ nie działają w sytuacji przymusowej  
e/ upłynął okres niezbędnego wyeksponowania nieruchomości na rynku, przy zastosowaniu 
odpowiedniej reklamy oraz czas potrzebny do wynegocjowania warunków umowy, biorąc pod uwagę 
charakter nieruchomości i stan rynku. 
 
10.2. Metoda wyceny nakładów poniesionych na wybudowanie budynku. 
 
Wartość odtworzeniowa  
Podejście kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta 
odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość jej zużycia. Przy podejściu kosztowym 
określa się oddzielnie wartość gruntu (odpowiadającą kosztom, jakie należałoby ponieść na zakup 
gruntu o takich samych cechach) oraz wartość jego części składowych odpowiadającą kwocie równej 
kosztom ich odtworzenia lub kosztom ich zastąpienia (pomniejszoną o wartość zużycia tych części 
składowych), albo kosztom ich likwidacji. 
W ramach metody kosztów zastąpienia określa się, ile wyniosłyby koszty zastąpienia części składowych 
gruntu obiektami o takiej samej funkcji, jaką spełniają obiekty będące przedmiotem wyceny, lecz 
wykonanymi przy użyciu aktualnie stosowanych technologii i materiałów. 
Technika wskaźnikowa polega na ustaleniu kosztu odtworzenia budynku. Zostaje wyliczony jako iloczyn 
ceny wskaźnikowej (np. 1m2 powierzchni użytkowej), przez ilość jednostek odniesienia (np. ilość 
metrów powierzchni użytkowej), dla których cena ta została ustalona. 
Cenę wskaźnikową dla jednostki odniesienia ustala się w oparciu o publikowane notowania cen 
bieżących, wskaźnikowych w budownictwie. Technikę wskaźnikową można stosować wtedy, gdy 
obiekty których wartość zostaje określona, są porównywalne z obiektami, dla których znane są ceny 
wskaźnikowe. 
Dla nieruchomości nie będących przedmiotem obrotu rynkowego zostanie zastosowane podejście 
kosztowe, metoda kosztów zastąpienia, technika wskaźnikowa. 
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Przy metodzie kosztów zastąpienia określa się koszty zastąpienia części składowych gruntu obiektami 
budowlanymi o takiej samej funkcji i podobnych parametrach użytkowych, jakie mają obiekty, których 
wartość określa się, lecz wykonanymi przy wykorzystaniu aktualnie stosowanych technologii i 
materiałów. 
Koszt zastąpienia jest kosztem zbudowania hipotetycznego budynku funkcjonalnie równorzędnego z 
budynkiem wycenianym. Do zastosowania tej metody wymagane jest posiadanie danych technicznych 
o wycenianym budynku, danych o cenach materiałów i robót budowlanych oraz o stopniu zużycia 
budynku. 
Wartość odtworzeniową (Wom) budynków, budowli i urządzeń wylicza się ze wzoru: 

Wom = C  × k × (1 – S) 
gdzie: 
C - wartość początkowa 
k - współczynnik nowoczesności konstrukcji (uwzględniający zużycie moralne / ekonomiczne i stopień   
przydatności) 
S - stopień zużycia technicznego. 
 

 
 

11. OKREŚLENIE WARTOŚCI  NIERUCHOMOŚCI   
 
 11.1. Ustalenie wag cech rynkowych (ustalenie % wpływu na ceny)  

BUDYNEK  
 

L.p. Cecha rynkowa Ocena Opis 

Bardzo 
dobre 

Tereny przy głównych ciągach komunikacyjnych,  mała 
odległość od centrum miast, sąsiedztwo terenów o 
podobnym przeznaczeniu. 

Dobre W oddaleniu od centrum, dobra dostępność do ciągów 
komunikacyjnych, sąsiedztwo terenów mieszanych 

1. Położenie i 
otoczenie 

Dostateczne Utrudniony dostęp do ciągów komunikacyjnych, sąsiedztwo, 
sąsiedztwo terenów ograniczających rozwój. 

Duża Powyżej 800 m2 
Średnia 500- 800 m2 2. Powierzchnia 

użytkowa Mała Do 500 m2 
B. dobry Budynek wzniesiony przy zastosowaniu nowoczesnych 

technologii. Dobrze utrzymany, konserwowany, nie 
wykazuje zużycia i uszkodzeń 

Dobry Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, w którym 
systematycznie prowadzono prace remontowe i 
konserwacyjne. Występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, 
celowy remont bieżący 

3. Stan techniczny 
budynku 

Dostateczny Występują znaczne uszkodzenia i ubytki, materiały 
budowlane mają obniżoną klasę. 

 
  DZIAŁKA 
 

L.p. Cecha rynkowa Ocena Opis 
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Bardzo 
dobre 

Tereny przy głównych ciągach komunikacyjnych,  mała 
odległość od centrum miast, sąsiedztwo terenów o 
podobnym przeznaczeniu. 

Dobre W oddaleniu od centrum, dobra dostępność do ciągów 
komunikacyjnych, sąsiedztwo terenów mieszanych 

1. Położenie 

Dostateczne Utrudniony dostęp do ciągów komunikacyjnych, 
sąsiedztwo, sąsiedztwo terenów ograniczających rozwój. 

B. dobre Wszystkie media.  
Dobre Podstawowe uzbrojenie (prąd, woda) 2. Uzbrojenie 
Dostateczne Brak uzbrojenia 
Duża Powyżej 5000 m2 
Średnia  

Od 2000 m2 do 5000 m2 3.  Wielkość 
nieruchomości  

Mała Poniżej 2000 m2 
 
Do analitycznego ustalenia cech rynkowych nieruchomości i ich wag posłużono się analizą własną 
preferencji kupujących i określono cechy mające wpływ na wartość nieruchomości i ich wagi, a 
następnie obliczono ich zakres kwotowy.    
 
BUDYNEK  

Lp. Cecha Waga cechy 
1. Położenie 45% 
2. Stan techniczny 35% 
3. Powierzchnia 20% 

 
DZIAŁKA 

Lp. Cecha Waga cechy 
1. Położenie  40% 
2. Dostępność 30% 
4. Wielkość 30% 

 
11.3. Wycena wartości nieruchomości zabudowanej budynkami hal 

 
Do porównania przyjęto z rynku następujące nieruchomości na podstawie danych z aktów notarialnych: 
 

Data 
transakcji Miasto/Gmina Obręb Nr działki(ek) 

Pow. 
działki(ek) 

Pow 
użytkowa 

Cena 1 
mkw pu Sposób użytkowania 

2013-12-03 Tczew Gmina 
Wiejska 

 Wędkowy  13/3 27210 12068,03 1595,83 magazynowo-składowy 

2012-05-08 Sierakowice  Pałubice  210/2, 210/3 210/4  
210/12 210/14210/5 
 210/10 210/9 210/17 
 211/2 

13878 5202,5 1153,29 produkcyjny 

2011-06-28 Pszczółki  Skowarcz  362/3 54680 6090,2 1313,59 produkcyjny 
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Ceny: 
Cena minimalna =   1 153,29 zł 
Cena maksymalna =  1 779,73 zł 
DELTA =   626,44 zł 
 
Liczba próbek  = 5 
Liczba porównań  = 3 
 
Odchylenie standardowe =   249,57 

Rozkład normalny (funkcja Gaussa-Laplace'a)

Cena 1 mkw
1 7001 6001 5001 4001 3001 200

Li
cz

ba
 tr

an
sa

kc
ji

1 242,87

 
 

Tabele porównawcze 
 
Nieruchomość wyceniana X - Nieruchomość porównywana   Wędkowy  cena 1 595,83 PLN/mkw 
Cechy rynkowe Waga cechy [%] Zakres kwotowy Wartość cechy 

(Nier. wyceniana) 
Wartość cechy 
(Nier. por.) 

Poprawki [zł]. 

Położenie 45   281,90 dostateczne b. dobre - 281,90 
Stan techniczny 35   219,25 b. dobry b. dobry   0,00 
Powierzchnia 20   125,29 mała duża -  125,29 
Suma: -  407,19 zł 
 
Nieruchomość wyceniana X - Nieruchomość porównywana  Pałubice 1 153,29 PLN/mkw 
Cechy rynkowe Waga cechy [%] Zakres kwotowy Wartość cechy 

(Nier. wyceniana) 
Wartość cechy 
(Nier. por.) 

Poprawki [zł]. 

Położenie 45   281,90 dostateczne dostateczne 0,00 
Stan techniczny 35   219,25 b. dobry dostateczny   219,25 
Powierzchnia 20   125,29 mała mała 0,00 
 
Suma:  219,25 
 
Nieruchomość wyceniana X - Nieruchomość porównywana  1 313,59 PLN/mkw 
Cechy rynkowe Waga cechy [%] Zakres kwotowy Wartość cechy 

(Nier. wyceniana) 
Wartość cechy 
(Nier. por.) 

Poprawki [zł]. 

Położenie 45   281,90 dostateczne b. dobre - 281,90 
Stan techniczny 35   219,25 b. dobry dobry   109,63 
Powierzchnia 20   125,29 mała średnia -  62,65 
 
Suma: -  171,92 
 
Uwaga : wartość nieruchomości koryguje się  współczynnikiem 1,10  uwagi na duży utwardzony plac 
manewrowy zapewniający  możliwość składowania . 
 
Wartości cząstkowe: 
Wx-1595,83 = 1595,83+(-407,19) = 1188,64 
Wx-1153,29 = 1153,29+(-219,25) = 934,04 
Wx-1313,59 = 1313,59+(-171,92) = 1141,67 
 
  

Sposób obliczania wartości 1 m2 
średnia arytmetyczna (1188,64 +934,04+1141,67)/3*1,10 = 
1196,93 zł 
  

 Wartość 1 mkw nieruchomości wycenianej: 1 196,63 zł 
słownie 
jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt  sześć  zł. 63/100 
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WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ DWIEMA 
HALAMI O POWIERZCHNI 2581,90 M2 I 2268,57 M2:  
 
(2581,90 m2 + 2268,57 m2) * 1196,63 zł/m2 *1,1 =7 709 819 zł  
W zaokrągleniu 7 710 000zł 
 
Ze względu na unieważnienie(cofnięcie) pozwolenia na budowę i wcześniejsze 
wybudowanie obiektów bez pozwolenia, należy ponieść koszty legalizacji istniejących 
obiektów. Koszt legalizacji wyliczono zgodnie z ustawą Prawa Budowlanego wg wzoru; 
art. 59f 
Koszt legalizacji=SxK1Xk2Xw 
Gdzie; 
S- opłata stała=500ZŁ 
K1-współczynnik kategorii obiektu =2,5 
K2-współczynnik wielkości obiektu=10 
W-art.49 ust.2 stawka opłaty  podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu 
Zatem opłata legalizacyjna wynosić będzie za jedną hale; 
500złx2,5x10x50=625 000złx dwie hale=1 250 000zł 
 
Według wstępnej analizy wartość legalizacji wynosić będzie ok 1 250 000 zł. 
 
7 710 000 zł – 1 250 000 zł = 6 460 000 zł 
 
Przyjęto w zaokrągleniu 6 460 000 zł 
 
11.4. Wycena wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej  

 
W wyniku przeprowadzonej analizy rynku, wybrano do porównania nieruchomości gruntowe najbardziej 
podobne do wycenianego gruntu pod względem cech rynkowych takich jak przeznaczenie przemysłowe 
czy powierzchnia działki. Pod uwagę brano transakcje prawem własności nieruchomości gruntowych na 
terenie województwa pomorskiego z okresu ostatnich dwóch lat. Do porównania przyjęto z rynku 
następujące nieruchomości na podstawie danych z aktów notarialnych: 
 

Miasto/Gmina Obręb Ulica Data 
transakcji 

Cena 
1 

mkw 

Powierzc
hnia 

działek 
Przeznaczenie w planie 

Kościerzyna 
Gmina Wiejska  Łubiana Brak 2014-05-21 2,82 7094 przemysłowo-usługowe 

Sierakowice  Sierakowice Nie Podano 2014-04-30 5,08 1970 przemysłowo-usługowe 
Morzeszczyn  Morzeszczyn Dworcowa 2014-03-25 2,29 43003 przemysłowo-usługowe 

Wicko  Wrzeście Brak 2014-03-17 2,72 30100 przemysł 
Przodkowo  Załęże Nie Podano 2014-03-07 7 5003 inne, PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWE 
Przodkowo  Załęże Nie Podano 2014-03-07 7 5007 INNE, przemysłowo-usługowe 
Kościerzyna 

Gmina Wiejska  Łubiana Brak 2014-02-05 6,65 2705 komunikacja, PRZEMYSŁOWO-
USŁUGOWE 

Kościerzyna 
Gmina Wiejska  Nowy Klincz Nie Podano 2014-01-07 2,92 17100 przemysłowo-usługowe 

Lębork 10 Majkowskiego 2013-11-06 8,45 3943 przemysłowo-usługowe 

Stara Kiszewa  Stara 
Kiszewa Nie Podano 2013-09-24 2,94 1700 przemysłowo-usługowe 

Czarna 
Dąbrówka 

 
Podkomorzyc

e 
Nie Podano 2013-08-19 1,5 49580 PRZEMYSŁ, przemysłowo-usługowe 
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Łęczyce  Rozłazino Nie Podano 2013-07-12 3,88 18793 brak obowiązującego planu, INNE, 
przemysłowo-usługowe 

Linia  Linia Nie Podano 2013-06-21 6,67 6747 PRZEMYSŁ, zieleń 
Nowy Dwór 

Gdański 4 1-go Maja 2013-05-16 3,69 25762 przemysłowo-usługowe 

 
 
 
Ceny: 
Cena średnia =   4,54 zł 
Cena minimalna =   1,50 zł 
Cena maksymalna =   8,45 zł 
 
Liczba próbek = 14 
Odchylenie standardowe =   2,21 

Wartości brzegowe: 
Cmin / Cśr =   0,33 
Cmax / Cśr =   1,86 

Rozkład normalny (funkcja Gaussa-Laplace'a)

Cena 1 mkw
8765432

Li
cz

ba
 tr

an
sa

kc
ji

6,13

 
 

 
 

L.p. Cechy rynkowe Waga cechy [%] Zakres wsp. 
korygujących 

Wartość cechy 
(Nier. 
wyceniana) 

Wartości 
wsp. 

1 Położenie 40 0,13 - 0,74 dobre 0,44 
2 Wielkość działki 30 0,10 - 0,56 średnia 0,33 
3 Dostępność 30 0,10 - 0,56 dobra 0,33 
 Razem 100 0,33 - 1,86  1,10 

K - współczynnik korekcyjny (0.90 - 1.10) : 1 
 
Wartość rynkowa 1 m2 wynosi:   4,99 zł 
Słownie : cztery zł. 99/100 
Uwaga: Obliczenia wyceny są dokonywane z pełną dokładnością, natomiast wyniki pośrednie na potrzeby niniejszej prezentacji są przedstawiane po 
zaokrągleniu ich do 2 miejsc po przecinku, co może powodować jedynie wizualne rozbieżności w powyższych wartościach. 

 
WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTU WYNOSI:  
 
29 901 m2 * 4,99 zł/m2 = 149 206 zł  
 
Przyjęto w zaokrągleniu:  149 000 zł 
 
11.5. Wycena części składowych nieruchomości podejściem kosztowym  
 
1. Budynek hali magazynowej o powierzchni użytkowej 2581,90 m2 
Cenę jednostkową ustalono na podstawie Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa, IV kwartał 
2013 r.  
Powierzchnię użytkową przyjęto z projektu budowlanego.  PU = 2581,90 m2 

C = 1285,83 zł/m2 (Obiekt GC12 PKOB 1251) 
K = 1 
S = 0,00 

Ze względu na konstrukcję i izolację termiczną  przechowalni warzyw ( przyjęto współczynnik 1,1.) 
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Przyjęto współczynnik dla regionu 1. 
Wb = 1285,83 zł/m2 * 1 * 1 *1,1*1  = 1 414,41 zł/m2 
1 414,41 zł/m2 * 2581,90 m2 = 3 651 865 zł 

 
Przyjęto wartość budynku w zaokrągleniu: 3 652 000 zł 

2. Budynek hali magazynowej o powierzchni użytkowej 2268,57 m2 
Cenę jednostkową ustalono na podstawie Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa, IV kwartał 
2013 r.  
Powierzchnię użytkową przyjęto z projektu budowlanego.  PU = 2268,57 m2 

C = 1285,83 zł/m2 (Obiekt GC12 PKOB 1251) 
K = 1 
S = 0,00 

Ze względu na konstrukcje oraz izolację termiczną  przechowalni warzyw przyjęto współczynnik 1,1. 
Przyjęto współczynnik dla regionu 1. 
Wb = 1285,83 zł/m2 * 1 * 1 *1,1 * 1 = 1 414,41 zł/m2 
1 414,41 zł/m2 * 2268,57 m2 = 3 208 688 zł 

Według analizy własnej koszt odtworzenia 1 m2 wiaty wynosi 180 zł/m2. 
180 zł/m2 * 797,52 m2 = 143 554 zł 
3 208 688 zł + 143 554 zł = 3 352 242 zł 
 
Przyjęto wartość budynku z wiatą w zaokrągleniu: 3 352 000 zł  
 

3. Plac transportowo-manipulacyjny 

Według projektu powierzchnia nawierzchni utwardzonych wynosi 13 751,19 m2 
Według analizy własnej koszt odtworzenia 1m2 placu wykonanego z kostki brukowej wynosi 130 zł/m2. 
K = 1 
S = 0 
130 zł/m2 * 13 751,19 m2 = 1 787 655 zł 
Przyjęto wartość placu w zaokrągleniu: 1 788 000 zł  

4. Najazdowa waga samochodowa o długości 19 mb 
Według analizy własnej koszt wagi najazdowej wynosi 60 000 zł. 

5. Ogrodzenie 
Długość ogrodzenia wynosi 680 metrów. Według analizy własnej koszt odtworzenia 1 mb ogrodzenia 
wynosi 300 zł/mb. (obiekt 2499) 
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Współczynnik regionalny 0,92. 
K = 1 
S = 0 
300 * 680 m * 0,92 = 187 680 zł  
Przyjęto wartość ogrodzenia w zaokrągleniu: 188 000 zł  

7. Sieć burzowa 

Według analizy własnej koszt odtworzenia sieci kanalizacji burzowej z rur PCV do Ø 300 wynosi 
180 zł/mb. 

180 zł/mb * 1280 mb = 230 400 zł 

Według analizy własnej koszt odtworzenia sieci kanalizacji burzowej z rur PCV powyżej Ø 300 wynosi 
280 zł/mb. 

280 zł/mb * 280 mb = 78 400 zł 

Łącznie wartość sieci zewnętrznej kanalizacji burzowej i sanitarnej wynosi 309 000 zł 
8. Szambo 
Według analizy własnej koszt odtworzenia zbiornika na nieczystości wynosi 7 000 zł. 
 
 
 
 
 
PODSUMOWANIE: 

Wn = Wb + Wg 
Wartość gruntu wynosi      149 000 zł 
Wartość hali magazynowej wynosi    3 652 000 zł 
Wartość hali magazynowej z wiatą wynosi   3 352 000 zł 
Wartość placu transportowo-manipulacyjnego wynosi  1 788 000 zł 
Wartość wagi samochodowej wynosi        60 000 zł 
Wartość ogrodzenia wynosi       188 000 zł 
Wartość sieci burzowej wynosi       309 000 zł 
Wartość szamba wynosi          7 000 zł 
Łącznie                                                                                            9 505 000zł 
-Koszt legalizacji               około                                            1 200 000 zł 
 
Łączna wartość       8 305 000 zł 
 
Według wstępnej analizy wartość legalizacji wynosić będzie ok 1 250 000 zł. 
8 305 000-1 250 000=7 055 000zł 
 



 

__________________________________________________________________________________
Obsługa Budownictwa i Nieruchomości, Zenon Chmieliński, Lębork-Mosty, ul. Piaskowa 8 

29 

ZESTAWIENIE KOŃCOWE 
                             
WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI: _____________________ 6 460 000 ZŁ 
w tym wartość gruntu wynosi: ___________________________________________ 149 000 zł 
 
WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI: _____________ 7 055 000 ZŁ 
w tym wartość gruntu wynosi: ___________________________________________ 149 000 zł 
 
WARTOŚĆ UŚREDNIONA WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI  TO  
(6 460 000zł+7 055 000zł)/2=6 757 500 zł 
W tym wartość gruntu --------149 000zł 
 
 

12. WNIOSKI  I  ZASTRZEŻENIA 
Opis techniczny nieruchomości zawarty w operacie nie stanowi jego ekspertyzy technicznej. 
Nie wykonywano inwentaryzacji nieruchomości, a jego powierzchnię przyjęto wg dokonanych pomiarów 
w trakcie wizji lokalnej i na podstawie dokumentacji technicznej budynku.  
Wartość rynkową nieruchomości oszacowano dla aktualnego sposobu jego użytkowania według stanu 
na dzień wyceny. 
Autor opracowania nie bierze odpowiedzialności za informacje ukryte przez właściciela oraz ukryte 
wady wycenianej nieruchomości, których występowania nie można było stwierdzić przy dokonywaniu 
wizji lokalnej, a mające wpływ na wartość oszacowania.  
Sporządzono wyciąg o którym mowa w art.158 ustawy o gospodarce nieruchomościami i zostanie on 
przekazany do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków.  
Niniejszy operat jest przeznaczony wyłącznie do użytku Zleceniodawcy i nie można go 
wykorzystywać do żadnego innego celu niż określony w operacie. 
                

                                                                                              O P R A C O W A Ł: 

 
 
 
 
 
 

 
OSZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ 

DLA WYMUSZONEJ SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 
 
 
 

Według standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych wartość rynkowa dla 

wymuszonej sprzedaży oznacza wartość rynkową przy uwzględnieniu założenia, że 

istnieją ograniczenia czasowe lub inne dla sfinalizowania transakcji, które nie mogą być 
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uznane za wystarczające lub za rozsądne okresy marketingu lub wynegocjowania 

sprzedaży.  

 

Badanie rynku dowodzi, że wartość rynkowa wymuszonej sprzedaży 
różni się od wartości rynkowej nieruchomości na minus. 

 Wielkość tej różnicy jest uzależniona od wielu czynników, szczególnie 
od rodzaju nieruchomości i jej lokalizacji. 

 Komornik przyjmuje 75% w pierwszym przetargu, a   w drugim   
przetargu 66% ceny oszacowanej nieruchomości 

 Urząd Skarbowy odpowiednio; 75%, 70% i w trzecim przetargu 65% 
ceny oszacowanej  wartości nieruchomości. 

 
Uwzględniając przedmiot i zakres niniejszej wyceny – nieruchomość gruntową 

zabudowaną, położoną w Szczypkowicach, opierając się na analizie rynku, 

można stwierdzić, że wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości będzie 

różniła się od wartości rynkowej wymuszonej sprzedaży od 20% do 35 %.  

 
 
 
 


