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OPERAT   
SZACUNKOWY 
 

WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI DO NIERUCHOMOŚCI GRUN-

TOWEJ ZABUDOWANEJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Oznaczenie nieruchomości w rejestrze gruntów: 
 

Jednostka ewidencyjna : Główczyce, obręb Szczypkowice, powiat słupski.  
Działka : nr 131/8,  

KW  : SL1S/00103062/3. 

Powierzchnia  : 2,9901ha,  
Właściciel  : NORTH FARM SP z o.o. z siedzibą 

    84-300 Lębork, ul. Przyzamcze 1. 

 

Dane dotyczące operatu:  
 

Data sporządzenia operatu : 05.05.2015 r. 
Zleceniodawca  : Monika Piwkowska-Skuza –syndyk masy upadłościowej „North  

            Farm” sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lęborku ul. Bieszki 3. 

Autor operatu  : Danuta Kulik 
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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
 
 

Położenie Wieś Szczypkowice, gm. Główczyce, powiat słupski, woj. pomorskie. 

Nr działki  131/8. 

Powierzchnia działki [ha]  2,9901ha  

Rodzaj nieruchomości 

- nieruchomości gruntowe zabudowane dwoma budynkami hal magazyno-

wych o powierzchni użytkowej 2 581,90m
2
 i 2 268,57m

2
, wraz z wiatą i wagą 

samochodową. 

Tytuł prawny do  

nieruchomości 
prawo własności. 

Księga  wieczysta 
dz. nr 131/8 - KW nr SL1S/00103062/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy 

w Słupsku, Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Zakres wyceny 
Określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości opisa-

nych w przedmiocie wyceny.  

 

1. CEL WYCENY. 

Cel wyceny 
Określenie wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej w celu prze-
prowadzenia postępowania upadłościowego.  

 

2.WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI. 

Data sporządzenia  

wyceny. 
05 maj 2015 r. 

Data, na którą określono 

wartość przedmiotu  

wyceny. 

05 maj 2015 r. 

Wartość rynkowa nieru-

chomości w złotych 
6 562 000,0zł 

słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych. 

Wykonawca operatu:  

 

inż. Danuta Kulik- rzeczoznawca majątkowy nr 641 
 

Pieczęć i podpis: 
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ZAŁĄCZNIKI 
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1. PRZEDMIOT WYCENY I ZAKRES WYCENY. 

 

Położenie Wieś Szczypkowice, gm. Główczyce, powiat słupski, woj. pomorskie. 

Nr działki  131/8. 

Powierzchnia działki [ha]  2,9901ha  

Rodzaj nieruchomości 

- nieruchomości gruntowe zabudowane dwoma budynkami hal magazynowych o 

powierzchni użytkowej 2 581,90m
2
 i 2 268,57m

2
, wraz z wiatą i wagą samocho-

dową. 

Tytuł prawny do  

nieruchomości 
prawo własności. 

Księga wieczysta 
dz. nr 131/8 - KW nr SL1S/00103062/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w 

Słupsku, Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Zakres wyceny 
Określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości opisanych w 

przedmiocie wyceny.  

 

2. CEL WYCENY. 

Cel wyceny 
Określenie wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej w celu przepro-
wadzenia postępowania upadłościowego.  

 

3.0. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO. 

3.1. PODSTAWY FORMALNE. 

Zleceniodawca:  Monika Piwkowska-Skuza –syndyk masy upadłościowej „North Farm” sp. z o.o. w upadłości  

                                                             z siedzibą w Lęborku ul. Bieszki 3. 
 

3.2. Podstawy prawne 
 

 Ustawa z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 

szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109, z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 23.04.1964 r., "Kodeks cywilny" (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717). 
 

Zgodnie z art. 150 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w wyniku wyceny nieruchomości doko-

nuje się, między innymi, określenia wartości rynkowej dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem 

obrotu. Art. 151 definiuje, co stanowi wartość rynkową nieruchomości. Art. 152 zawiera w pkt. 2 katalog po-

dejść możliwych do zastosowania przy wycenie nieruchomości. Natomiast art. 153 pkt. 1, 2 i 3 precyzuje po-
szczególne podejścia, a art. 154 umożliwia rzeczoznawcy wybór właściwego podejścia, metody i techniki 

szacowania nieruchomości przy uwzględnieniu, w szczególności: celu wyceny, rodzaju i położenia nierucho-

mości, funkcji wyznaczonej w planie miejscowym, stopnia wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicz-
nej, stanu zagospodarowania oraz dostępnych danych o cenach nieruchomości podobnych.  

W związku z art. 156 rzeczoznawca majątkowy sporządził na piśmie niniejszy operat szacunkowy. Art. 175 

pkt. 1 zobowiązuje m.in. rzeczoznawcę majątkowego do wykonywania czynności szacowania nieruchomości 
zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych. 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego jest 

szczegółowym przepisem regulującym postępowanie w wyniku, którego następuje określenie wartości nieru-

chomości. Przy czym poprzez zwrot „określenie wartości nieruchomości” rozumie się zgodnie z §3, określenie 
wartości prawa własności lub innych praw do nieruchomości. Rozdział 4 zawiera sposób sporządzania, formę 

i treść operatu szacunkowego. 
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Podstawy metodologiczne wyceny 
 

 „Wycena nieruchomości, Operat szacunkowy, Rzeczoznawstwo Majątkowe” Dorota Wikowska – Koła-
kowska, Wydawnictwo Lexis Nexis, 2010 r., 

  „Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości” pod redakcją Sabiny Źróbek, Wydawnictwo 

Educaterra, Olsztyn 2007 r.,  

 „Nieruchomość w gospodarce rynkowej” Ewa Kucharska – Stasiak, Wydawnictwo PWN 2009 r., 

  „System, zasady i procedury szacowania nieruchomości”, Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer, Polska 
Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009, 

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny.  

 Kodeks Cywilny 

 

3.3. ŹRÓDŁA INFORMACJI. 

 

 Księga wieczysta nieruchomości gruntowej zabudowanej w wersji elektronicznej.  

 Wypis i wyrys z ewidencji gruntów. 

 Wywiad terenowy i oględziny. 

 Dane o cenach transakcyjnych. 

 Informacje uzyskane w terenowych jednostkach administracji. 

 Inne dane i informacje otrzymane od zlecającego.  

 Informacje i dane własne, autora opracowania.  

4.0. DATY ISTOTNE DLA OPERATU SZACUNKOWEGO. 

 

Data sporządzenia wyceny     -  05.05.2015 r. 

Data, na która określono wartość przedmiotu wyceny -  05.05.2015 r. 

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny -  30.04.2015 r. 
Data oględzin wycenianej nieruchomości  -  30.04.2015 r. 

 

5.0. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI. 

5.1. STAN PRAWNY. 
 

Badanie księgi w wersji elektronicznej przeprowadzono 30 kwietnia 2015r.  

Położenie księgi wieczystej- Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr: SL1S/00103062/3 – nieruchomość gruntowa zabudowana 

Dział I oznaczenie nieruchomości  –      działka: nr 131/8 o pow. 2,9901ha, położona w woj. pomorskim, 

                                powiat słupski, gmina Główczyce. 
Dział II Własność – NORTH FARM SP z o.o. z siedzibą w miejscowości 84-300 Lębork, ul. Przyzamcze 1. 

Dział III Prawa, Roszczenia i Ograniczenia – ogłoszono upadłość „ North Farm „ sp. z o.o. w Lęborku  

            obejmująca likwidację majątku. 

Dział IV Hipoteka –nieruchomość obciążona hipoteką - 1 500 000zł, 30 000 000zł i 825 000zł. 
 

Dane z ewidencji gruntów 
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w skład nieruchomości wchodzi działka położona w województwie 

pomorskim, powiat słupski, gm. Główczyce, wieś Szczypkowice.  
 

 

 

 
 

 

Nr działki 
Powierzchnia 

[ha] 

Użytek lub klasa 

Obręb Nr KW 

Rodzaj Pow. [ha] 

131/8 2,9901 

PsV 0,8083 

Szczypkowice SL1S/00103062/3 
B-RIVa 0,8841 

B-PsIV 0,0358 

B-PsV 1,2619 

 2,9901   
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5.2. Stan techniczny i użytkowy - opis nieruchomości 
 

Wyceniana nieruchomość gruntowa, działka nr 131/8, zabudowana jest: dwoma budynkami hal magazyno-
wych z zapleczem socjalnym i wiatą, stacją transformatorową oraz wagą samochodową. Położona jest w ob-

rębie wsi Szczypkowice, gm. Główczyce, powiat słupski. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wiej-

ska, siedliskowa oraz grunty użytkowane rolniczo, miejscami porośnięte drzewostanem leśnym. Plac wokół 
budynków utwardzono kostką brukową na podsypce cementowo –piaskowej. Ogrodzenie wykonano z siatki 

stalowej na słupkach stalowych, osadzonych w fundamencie betonowym.  

Na działce wykonano sieć kanalizacji burzowej z rur PCV o średnicy powyżej 300mm –1280mb i sieć kanali-

zacji burzowej z rur PCV o średnicy do 300mm –280mb oraz szambo bezodpływowe (cztery zbiorniki po 
1000 litrów). Teren działki plaski o kształcie regularnym, dogodny do zabudowy.   
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5.3 OPIS BUDYNKÓW.  
 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTÓW. 
 

Lp. 
Nr 

działka 

Nr 

 obiektu  
Obiekt - budynek 

Pow. zabudowy.  

 m
2
 

Pow. użytkowa.  

 m
2
 

1 

131/8 

1  hala –magazynowa 2479,37   2 581,90 

2 2  hala –magazynowa 2471,23     2 268,57 

3 3  waga samochodowa dł.19mb   

4  4  plac manewrowy 13 751,19   

5  5  kanalizacja burzowa > Ø 300        1 280,00mb  

6  6  kanalizacja burzowa    Ø 300           280,00mb  

7  7  szambo 4 x1000m
3 

 

8  8  stacja transformatorowa   

9  9  Ogrodzenie h=2m 680mb  

                                             Ogółem  4 850,47 
 

Nr 1. Budynek hali magazynowej z zapleczem socjalnym 
 

D a n e    o g ó l n e :  
 

Pow. zabudowy  -  2 479,37m
2
 

Pow. użytkowa  -  2 581,90m
2 

Pow. wiaty  -     797,52m
2
 

Kubatura  -30 544,25m
3
 

 

Opis techniczny: 
 

Budynek o konstrukcji stalowej szkieletowej 

Ilość kondygnacji - 1 i 2 (część socjalna) 

Ściany zewnętrzne -  obudowane płytami warstwowymi,  
Strop   - gęsto żebrowy DZ3 (nad częścią socjalno–biurową). 

Pokrycie  - płyty warstwowe ocieplone, 

Obróbki blacharskie - z blachy ocynk., 
Ścianki działowe - murowane, 

Posadzki  - terakota, wykładziny i posadzki żelbetowe, specjalistyczne, 

Tynki wewnętrzne - gipsowe, w części socjalnej–glazura, 

Stolarka okienna - PCV, 
Stolarka drzwiowa - bramy uchylne, w części socjalno-biurowej PCV i płycinowe, 

Elewacja  - blacha,  

Instalacje  - elektryczna, wod.-kan., c. o. (własna kotłownia). 
 

S t a n   t e c h n i c z n y   o b i e k t u  
 

Hala magazynowa dwukomorowa, o pojemności do1500t i powierzchni użytkowej 2 581,90m
2
, przystosowa-

na do wysokiego składowania i składa się z: 

- magazynu produktów gotowych o pow. -1 524,44m
2
, 

- sortowni      o pow. -   726,35m
2
, 

- komory wydawczej     o pow. -     24,60m
2
, 

- pomieszczeń socjalnych (parter) o pow. -    145,16m
2
 (szatnia męska wraz z umywalnią, szatnia damska wraz                

                                         z umywalnią oraz kotłownia- bez kotła), 

- pomieszczeń biurowych (I piętro) o pow. - 161,35m
2
 (zaplecze biurowo –techniczne i socjalne), 

Obiekt wyposażony w następujące instalacje: 

- ogrzewanie: podłogowe (brak agregatu-pieca), część biurowa ogrzewana za pomocą pompy cieplnej, 

- wentylacyjna: grawitacyjna i mechaniczna, oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, instalacja od-
gromowa, oświetlenie zewnętrzne, monitoring (bez oprzyrządowania),  

- instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa.  

Większość instalacji to rozprowadzone instalacje bez oprzyrządowania i osprzętu. 
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Pomieszczenia socjalne 
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Nr 2. Budynek hali magazynowej wraz z wiatą nad częścią załadunkowo-rozładunkową 

 

D a n e    o g ó l n e :  
 

Pow. zabudowy  -  2 471,23m
2
 

Pow. użytkowa  -  2 268,57m
2 

Pow. wiaty  -     797,52m
2
 

Kubatura  -31 119,88m
3
 

 

Opis techniczny: 
Budynek o konstrukcji stalowej, szkieletowej, 
Ilość kondygnacji - 1  

Ściany zewnętrzne -  płyty warstwowe ocieplone, 

Pokrycie  - płyty warstwowe ocieplone, 
Obróbki blacharskie - z blachy ocynk., 

Ścianki działowe - murowane, 

Posadzki  - terakota, posadzki żelbetowa -specjalistyczna, 
Tynki wewnętrzne - gipsowe, glazura, 

Stolarka okienna - PCV, 

Stolarka drzwiowa - bramy uchylne, 

Elewacja  - blacha,  
Instalacje  - elektryczna, wod.-kan., c. o. (własna kotłownia). 
 

S t a n   t e c h n i c z n y   o b i e k t u  

Hala magazynowa trzykomorowa, przystosowana do wysokiego składowania, składa się z: 

- komory magazynowej  o pow. -442,80m
2
, 

- komory magazynowej  o pow. -713,70m
2
, 

- komory magazynowej  o pow. -704,13m
2
, 

- komora    o pow. -  48,02m
2
  

- komunikacji   o pow. -359,92m
2
 i  

- wiaty    o pow. -797,52m
2
.   

 

W budynku są trzy komory chłodnicze, bez agregatów. Konstrukcja budynku: szkieletowa, stalowa, obudowa-
na płytami warstwowymi, ocieplonymi.  

Obiekt wyposażony w instalacje: 

- ogrzewanie podłogowe (brak agregatu-pieca), 

- instalacja wentylacyjna, oświetlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne, instalacja odgromowa, oświetle-
nie zewnętrzne, siec monitoringu bez kamer, chłodnicza bez agregatów, 

- instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa, hydranty. 
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5.4. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE I OCHRONNE. 
 

Według aktualnego sposobu użytkowania jest to teren położony w obrębie wsi Szczypkowice, gm. Główczyce 

wśród gruntów rolnych, zabudowanych, zabudową siedliskową i użytkowanych rolniczo.  

 

6.0 SPOSÓB WYCENY, RODZAJ OKREŚLONEJ  WARTOŚCI, WYBÓR PODEJŚCIA. 
 

Wycenę prawa własności nieruchomości przeprowadzono z zastosowaniem podejścia porównawczego, 

metody porównywania parami.  
 

Wybór takiej procedury wyceny, dokonano po zapoznaniu się z treścią zlecenia i wynikiem przeprowadzonej 

analizy: danych o nieruchomości wycenianej i danych o podobnych nieruchomościach występujących na ryn-
ku obrotu nieruchomościami. Powyższe podejście jest zgodne z przepisami właściwych ustaw, regulujących pro-

cedury wyceny dla przedmiotowego celu i typu nieruchomości. 
 

Wartość rynkowa nieruchomości 
 

Definicja wartości rynkowej zgodnie z art. 151 Ustawy o gospodarce nieruchomościami: 

Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na ryn-

ku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 
1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar 

zawarcia umowy; 

2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków 
umowy. 
 

Definicja wartości rynkowej (WR) zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny - KSWP 1: 
Szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny, można uzyskać za nieruchomość zakładając, że strony mają stanow-

czy zamiar zawarcia umowy, są od siebie niezależne, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie, nie znaj-

dują się w sytuacji przymusowej, oraz upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku.  

Powszechne Krajowe Zasady Wyceny - Krajowy Standard Wyceny nr 1 pt. „Wartość rynkowa i wartość od-

tworzeniowa” (KSWP1) interpretują definicję wartości rynkowej: 

 Pojęcie szacunkowa kwota odnosi się do wyrażonej w pieniądzu ceny płaconej za nieruchomość, którą, 

rozsądnie biorąc, można uzyskać w transakcji rynkowej w dniu wyceny, czyli w dniu, na który wartość 

rynkowa została określona. Jest to najlepsza cena, którą rozsądnie, rzecz biorąc, może uzyskać sprzedawca 
oraz najbardziej korzystna cena, którą rozsądnie, rzecz biorąc, zgodzi się zapłacić kupujący. Kwota ta nie 

dotyczy ceny, która została podwyższona lub obniżona ze względu na szczególne warunki lub okoliczno-

ści, takie jak na przykład sprzedaż z bonifikatą. 
 Pojęcie w dniu wyceny oznacza wymóg, aby określona wartość rynkowa była właściwa dla danego mo-

mentu w czasie, w dniu wyceny, czyli w dniu, na który została określona. Szacunkowa kwota podana w 

operacie szacunkowym odzwierciedla stan rynku oraz uwarunkowania istniejące w dniu wyceny, a nie w 

dniu wcześniejszym lub późniejszym. W definicji zakłada się także jednoczesne zawarcie i wykonanie 
umowy sprzedaży nieruchomości. 

 Pojęcie kwota, jaką można uzyskać oznacza, że wartość nieruchomości jest przewidywaną ceną, po której 

w dniu wyceny może ona zostać sprzedana, a nie kwotą z góry określoną lub faktycznie zapłaconą ceną. 
Jest to hipotetyczna cena, za którą w dniu wyceny można zawrzeć transakcję odpowiadającą wszystkim 

wymogom definicji wartości rynkowej. 

 Pojęcie strony mają stanowczy zamiar zawarcia umowy oznacza osoby kupującego i sprzedającego, którzy 

chcą dokonać transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości i którzy nie są zmuszeni do jej dokonania. Poję-
cie to odnosi się do kupującego, który nie jest nazbyt zdeterminowany, by dokonać zakupu po jakiejkol-

wiek cenie. Jest to nabywca, który kupuje w realiach aktualnego rynku i nie zapłaci ceny wyższej od aktu-

alnej ceny na rynku. Pojęcie to oznacza także osobę, która nie jest ani nazbyt gorliwa, ani zmuszona do 
sprzedaży, ani gotowa czekać na uzyskanie ceny, która nie jest możliwa do uzyskania na aktualnym rynku. 

Sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia umowy ma motywację, by sprzedać nieruchomość na wa-

runkach rynkowych, za najlepszą cenę, możliwą do uzyskania na wolnym rynku. Istniejące po stronie kon-
kretnego właściciela, będącego zbywcą, uwarunkowania nie są brane pod uwagę, ponieważ sprzedający 

mający stanowczy zamiar zawarcia umowy oznacza typowego hipotetycznego właściciela. 
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 Pojęcie strony są od siebie niezależne oznacza strony, których nie łączy konkretny lub szczególny stosu-
nek, mogący sprawić, iż poziom ceny nie będzie typowy dla rynku. Zakłada się, że transakcję zawierają 

niezwiązane ze sobą strony, działające niezależnie od siebie. 

 Pojęcie strony działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oznacza, że zarówno zbywca, jak i nabywca są 
rozsądnie rzecz biorąc, poinformowani o charakterze i cechach nieruchomości, jej aktualnym i potencjal-

nym wykorzystaniu oraz o stanie rynku w dniu wyceny. Rozwagę ocenia się, uwzględniając stan rynku w 

dniu wyceny, nie biorąc pod uwagę informacji uzyskanych później. 
 Pojęcie strony nie znajdują się w sytuacji przymusowej oznacza, że każda ze stron transakcji dąży do jej 

zawarcia bez przymusu. 

 Pojęcie upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku, oznacza, że nieruchomość jest 

zaprezentowana na rynku w najbardziej odpowiedni sposób, jeżeli chodzi o możliwości zbycia jej po naj-
lepszej cenie, którą, rozsądnie rzecz biorąc, można uzyskać na warunkach zawartych w definicji wartości 

rynkowej. Czas eksponowania może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych, lecz musi być 

wystarczający do tego, by stosowna informacja dotarła do odpowiedniej liczby potencjalnych nabywców. 
Zakłada się, że eksponowanie nieruchomości na rynku odbywa się przed datą, na którą określono wartość 

rynkową. 
 

Ponadto zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny - KSWP 1 rzeczoznawca majątkowy powi-

nien ustalić sposób najkorzystniejszego użytkowania nieruchomości, który jest fizycznie możliwy, odpo-

wiednio uzasadniony, prawnie dopuszczalny, ekonomicznie opłacalny i zapewniający największą wartość 
wycenianej nieruchomości. Sposób użytkowania, który nie jest możliwy fizycznie lub który nie jest dopusz-

czalny prawnie, nie może być rozważany, jako sposób najkorzystniejszego użytkowania.  

W przypadku wycenianej nieruchomości, założony sposób jej użytkowania, według opracowanej dokumenta-
cji i zrealizowanej do dnia wyceny, jest optymalny. Wzięto również pod uwagę założenia studium i faktyczne, 

w przyszłości, możliwości inwestycyjne. Określono wartość nieruchomości dla aktualnego sposobu użytko-

wania. 
 

Wartość rynkową nieruchomości określa się bez uwzględniania kosztów transakcji kupna – sprzedaży oraz 

związanych z tą transakcją podatków i opłat. 

 

Metoda porównywania parami. 
 

Przy stosowaniu metody porównywania parami, porównuje się nieruchomość wycenianą - której cechy są 

znane, lecz nie jest znana jej wartość -kolejno z nieruchomościami, które były przedmiotem obrotu rynkowe-
go, i których cechy są znane, jak również ceny uzyskane w obrocie. 
 

Określenie wartości rynkowej nieruchomości lub prawa majątkowego wymaga przeprowadzenia pewnej pro-

cedury. 

Jest to:   

- wybór nieruchomości do porównania, 

- określenie zestawu cech do porównania i wybór jednostki porównawczej, 

- analiza i weryfikacja danych o nieruchomościach porównywanych, 

- korygowanie cen nieruchomości porównywanych z tytułu występujących różnic w wartościach cech 
  nieruchomości i przedmiocie wyceny, 

- określenie wartości nieruchomości wycenianej. 

 
 

7.0.  ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO. 

7.1. CHARAKTERYSTYKA RYNKU. 
 

Rynek nieruchomości przedstawia powiązania pomiędzy popytem i podażą. Wyznacza cenę poszczególnych 

wiązek praw do nieruchomości. Sygnalizuje ryzyko, które musi skalkulować nabywca podejmujący decyzje 

inwestycyjne. Drogą do zredukowania ryzyka jest dogłębne studiowanie rynku, obejmujące, miedzy innymi: 
analizę rynku lokalnego, wielkość i strukturę popytu i podaży, a także analizę koniunktury rynkowej. Bada-

nie rynku musi uwzględniać nie tylko sytuację obecną, ale również przyszłe tendencje i proporcje pomiędzy 

popytem i podażą.  
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Na wielkość popytu wpływają: zapotrzebowanie na nieruchomości oraz siła nabywcza społeczeństwa, opar-

ta o środki własne i kredyty. Rynek nieruchomości powiązany jest z rynkiem kapitałowym, ponieważ sta-

nowi alternatywę dla lokaty kapitału w papiery wartościowe. Lokata w nieruchomości jest traktowana, jako 
inwestycja długoterminowa.  

W poprzednich latach wzrastał popyt na różne nieruchomości, co powodowało wzrost ich cen. Obecnie 

można zauważyć względną równowagę pomiędzy podażą i popytem, gdyż wiele terenów przeznaczono, w 
nowych planach zagospodarowania przestrzennego pod urbanizację. 

Ziemia i nieruchomości produkcyjno-usługowo-magazynowe, o korzystnej lokalizacji stanowią dla nabyw-

ców ciągle dobrą inwestycję.  

O poziomie i zróżnicowaniu rynkowej wartości nieruchomości decydują, oprócz zmiennej sytuacji podażo-
wo-popytowej, uwzględniającej walory nieruchomości, motywy na ogół niekonwencjonalne, takie jak: renta 

położenia, funkcje asekuracyjne wobec bezrobocia, atrakcyjne zaplecze dla celów inwestycyjnych, funkcje 

rekompensacyjne, zainteresowanie cudzoziemców itp.  
Dane transakcyjne przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej w województwie pomorskim. Analiza rynku nieruchomości ukazuje, jak bar-

dzo rynek ten jest niespójny.  

Podobne nieruchomości na rynku trafiają się bardzo rzadko, dlatego też okres badania rynku rozszerzono na 
okres do 2011r. W tym czasie wartość nieruchomości podobnych utrzymuje się na niezmienionym pozio-

mie. Zanotowano wystarczającą liczbę transakcji kupna –sprzedaży, niezbędną do sporządzenia wyceny. 

Analizowane transakcje dokonywane były przez osoby prywatne i prawne. 
 

Szczypkowice, jest to wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Główczy-
ce.  

Gmina Główczyce - usytuowana jest w północno-wschodniej części powiatu słupskiego, w zalewie rzek 

Łupawa i Łeba i sąsiedztwie jeziora Łebsko. Od Morza Bałtyckiego, w linii prostej, oddalona jest ca 10km. 
Zajmuje obszar o powierzchni 323,81km

2
. w tym użytki rolne -58% i leśne 28%. W jej skład wchodzi 26 

sołectw a zamieszkuje 9432 mieszkańców. Graniczy z gminami takimi jak: Smołdzino, Słupsk, Damnica i 

Potęgowo oraz Nową Wsią Lęborską i Wickiem –gminami wchodzącymi w skład powiatu lęborskiego. 

Na terenie gminy znajdują się placówki oświatowe takie jak: szkoły publiczne, Zespół szkół Ogólnokształ-
cących w Główczycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w 

Żelkowie, Zespół Szkół w Pobłociu i Stawięcinie. Są tu również placówki niepubliczne - w Szczypkowicach 

Społeczna Szkoła Podstawowa, Społeczne Gimnazjum i Społeczne Przedszkole.  
Gospodarka w gminie Główczyce, oparta jest głównie na działalności małych i średnich przedsiębiorstw. 

Znajdują się tu również małe sklepy wielobranżowe i zakłady świadczące drobne usługi. Trudno o pracę, 

więc mieszkańcy szukają zatrudnienia w pobliskich miastach: Słupsku i Lęborku. 

W sezonie letnim znacznie wzrasta zainteresowanie turystów tym regionem, co powoduje zwiększenie za-
trudnienia w handlu i usługach, związanych z szeroko rozumianą obsługą ruchu turystycznego. 

Budownictwo mieszkalne i handlowo-usługowe na terenie gminy rozwija się dość umiarkowanie. 

 
7.1.1 ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI  MAGAZYNOWO 

         –SKLADOWYMI. 
 

Uzyskano następujące dane wyjściowe pozwalające na przeprowadzenie wyceny: 
 

 informacje z dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę, dotyczące stanu prawnego nieruchomości, 

 dane z wizji lokalnej dotyczące lokalizacji, sąsiedztwa,  

 informacje o cenach transakcyjnych podobnych nieruchomości gruntowych zabudowanych  

budynkami magazynowymi i obiektami handlowo-usługowo-składowymi, 

 inne czynniki cenotwórcze tj. funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego, czy studium, stan 

przepisów prawnych, informacje o aktualnym popycie na tego typu nieruchomości. 
 

Na potrzeby niniejszej wyceny zbadano poziom cen rynkowych, nieruchomości zabudowanych obiektami 
magazynowo -składowymi, położonymi na obszarze województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnie-

niem Gminy Główczyce i gmin sąsiednich w okresie ostatnich kilku lat, poprzedzających wycenę. Pod uwagę 

wzięto transakcje dotyczące nieruchomości o podobnych walorach lokalizacyjnych i standardzie technicznym 
wykonania.  
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Badaniem objęto:  
Akty notarialne w starostwach powiatowych województwa pomorskiego.  

Ceny ofertowe nieruchomości podobnych wystawionych na sprzedaż przez biura obrotu nieruchomościami.  

Wyciągi z operatów szacunkowych nieruchomości o podobnym charakterze.  

Informacje z wizji lokalnej szacowanej nieruchomości oraz nieruchomości podobnych.   

Dla potrzeb określenia wartości rynkowej przyjęto następujące cechy rynku lokalnego: 

 rodzaj rynku  – nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami magazynowo -składowymi,  

  obszar rynku  – teren województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji  

       zbliżonej do lokalizacji przedmiotowej nieruchomości, 

 okres badania cen – lata 2010 – 2015 r. (W okresie od 2013-2015roku zanotowano niewielką ilość trans-

akcji przeprowadzonych na nieruchomościach podobnych, dlatego rozszerzono okres badania cen na lata 

2011 – 2015). 
 

Trend czasu 
 

Ceny analizowanych nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, na badanym rynku lokal-
nym w okresie od 2010 r. do dnia wyceny, nie wykazywały tendencji spadkowej, ani wzrostowej. W związku 

z powyższym nie przyjęto poprawki z tytułu tzw. trendu czasowego.  
 

7.1.2.NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE, ZABUDOWANE, OBIEKTAMI MAGAZYNOWO -

SKŁADOWYMI I PRODUKCYJNYMI PRZYJĘTE DO ANALIZY: 
 

Tabela 

L

P 
Nieruchomość 

Pow. 

użytkowa 

m
2
 

Pow. 

działki 

m
2 

Data 

transakcji 

Cena          

zł/m
2
p.u. 

Opis 

1 Płaszewko, gm. Słupsk 788,00 3676 09.2014 876,00 
własność,  budownictwo przemysłowo –
magazynowe, stan technicznym dostateczny. 

2 Kobylnica 275,77 3228 07.2013 1 450,00 
własność,  budownictwo magazynowo -
składowe, stan technicznym dobry. 

3 Krzywoustego/S 850,90 2077 06.2013 1 446,50 
własność,  budownictwo przemysłowo –
magazynowe, stan technicznym dobry. 

4 Płaszewko, gm. Słupsk 2018,00 3183 10.2014 2 190,00 
własność, budownictwo handlowo –usługowe, 

stan technicznym  b. dobry (2013) 

5 Pałubice, gm. Sierakowice 5202,50 13878 05.2012 1 153,29 
własność, budownictwo magazynowe –
składowe, stan technicznym dostatecznym. 

6 Wędkowy, gm. Tczew 12068,03 27210 12.2013 1 595,83 
własność, budownictwo magazynowo -
składowe, stan technicznym dobry. 

7 Bojano, gm. Szemud 1253,00 3604 10.2010 1 779,73 
Własność budynek produkcyjny 
składowe, stan technicznym dobry. 

 

Pozycję nr 4 z powyższej tabeli, jako najbardziej odbiegającą od pozostałych, pominięto przy prowadzeniu 

obliczeń. 
 

7.1.3 OKREŚLENIE CECH RYNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, 

         ZABUDOWANYCH ZABUDOWĄ MAGAZYNOWO- SKLADOWĄ. 
 

Na podstawie analizy przedstawionych transakcji oraz badając preferencje nabywców nieruchomości zabudo-

wanych, ustalono cechy nieruchomości wpływające na ceny nieruchomości: 

 lokalizacja 

 stan techniczny 

 funkcjonalny 

 dojazd 
Tabela 

Rodzaj ceny zł/m
2

  Cena minimalna     – (Cmin) 876,00

  Cena maksymalna  – (Cmax) 1 779,73

ΔC 903,73  
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7.1.4 USTALENIE CECH RÓŻNICUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI I ICH ZAKRES. 
 

Cechy rynkowe nieruchomości i ich wagi ustalono posługując się analizą własną preferencji nabywców i na 

tej podstawie określono cechy mające istotny wpływ na wartość nieruchomości oraz procentowy ich udział. 
 

Tabela 

Lp Cachy rynkowe
Wagi cech 

%

Zakres 

kwotowy 

zł/m
2

1 lokalizacja 40 361,49

2 stan techniczny 30 271,12

3 funkcjonalność 20 180,75

4 dojazd 10 90,37

100 903,73Razem  
 

Ocena przyjętych cech rynkowych 
 

Każda z wyróżnionych cech wskazuje wewnętrzną niejednorodność, dlatego przeprowadzono dalszy we-

wnętrzny podział, ustalając kolejne poziomy cech, w odniesieniu do analizowanego obszaru rynku. 
 

Tabela 

Lp. Cechy rynkowe Gradacja cechy Opis cechy 

 

 

1 

 

 

lokalizacja 

b. dobra 

dobra 

przeciętna 

Położenie nieruchomości w danej strefie rynku nieruchomości 

porównawczych, jak i jej położenie szczegółowe na danym obsza-

rze z uwzględnieniem sąsiedztwa i dostępności komunikacyjnej 

oraz wpływ otoczenia na jej wartość. 

2 stan techniczny 

b. dobry 

dobry 

dostateczny 

Obiekt nowy lub kilkuletni po kapitalnym remoncie, zmodernizo-

wany, przystosowany do obecnej funkcji. 

 

3 
 

funkcjonalność b. dobra, 
dobra 

przeciętna 

Elastyczna konstrukcja umożliwiająca dostosowanie obiektu od 
zapotrzebowania rynku, obiekt przystosowany do pełnienia zało-

żonej funkcji. 

 

4 
 

dojazd 
b. dobry 

dobry 

słaby 

Dojazd drogami utwardzonymi, powiązanymi z drogami lokalny-

mi. 

 
7.1.5 CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI WYCENIANEJ. 
 

Tabela 

Lp. Cechy rynkowe Gradacja cechy Opis cechy 

 

 

1 

 

 

lokalizacja 

 

dobra 

 

Nieruchomości położona we wsi Szczypkowice, w sąsiedztwie 

nieruchomości zabudowanych zabudową siedliskową, gruntów 

użytkowanych rolniczo i terenów leśnych 

2 stan techniczny b. dobry Obiekty nowe o podwyższonym standardzie wykończenia. 

 

3 
 

funkcjonalność b. dobra 
Konstrukcja obiektu stalowa, szkieletowa, dostosowana do wyma-

gań przewidzianej działalności inwestycyjnej. 

 

4 
 

dojazd dobra Dojazd drogą utwardzoną z wjazdem na działkę. 

 



 

 

 

„NORTH FARM” sp. z o.o. 

                                          Biuro Obsługi Nieruchomości „ EKSPERT –5 ”                                                   18 
 

 

 

7.1.6 ZESTAWIENIE CECH RYNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI WYCENIANEJ I PRZYJĘTYCH  

         DO PORÓWNANIA. 
 

Do porównania przyjęto nieruchomości: 1, 3, 5. 
 

Tabela 

Cecha 
Nieruchomość 

wyceniana 
Nieruchomości przyjęte do porównań 

 Szczypkowice Pobłocie Krzywoustego Pałubice 

Cena zł/m
2 

 876,00 1446,50 1153,29 

Lokalizacja dobra dostateczna dobra dostateczna 

Stan zagospodarowania b. dobry dostateczny dobry dobry 

Funkcjonalność b. dobra przeciętna dobra przeciętna 

Jakość dojazdu dobra dobra dobra dobra 

Data transakcji  09.2014 06.2013 05.2012 

 
7.1.7  OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI. 
 

Tabela porównawcza nr 1 

Lp Cachy rynkowe
Wagi cech 

%

Zakres 

kwotowy 

zł/m
2

Poprawka          

w zł.

1 lokalizacja 40 361,49 180,75

2 stan techniczny 30 271,12 271,12

3 funkcjonalność 20 180,75 180,75

4 jakość dojazdu 10 90,37 0

100 903,73 632,62Razem  

Tabela porównawcza nr 3 

Lp Cachy rynkowe
Wagi cech 

%

Zakres 

kwotowy 

zł/m
2

Poprawka          

w zł.

1 lokalizacja 40 361,49 0

2 stan techniczny 30 271,12 135,56

3 funkcjonalność 20 180,75 90,38

4 jakość dojazdu 10 90,37 0

100 903,73 225,94Razem  

Tabela porównawcza nr 5 

Lp Cachy rynkowe
Wagi cech 

%

Zakres 

kwotowy 

zł/m
2

Poprawka          

w zł.

1 lokalizacja 40 361,49 180,75

2 stan techniczny 30 271,12 135,56

3 funkcjonalność 20 180,75 180,75

4 jakość dojazdu 10 90,37 0

100 903,73 497,06Razem
 

 

 

 

 

 

 

 

WR1 876,00 632,61 1 508,61

WR2 1446,50 225,94 1 672,44

WR3 1153,29 497,06 1 650,35

Ogółem 4 831,40

WRRśr 1 610,47
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7.1.8 WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ. 
 

Wartość rynkową wycenianej nieruchomości określono na podstawie wzoru: 

                                                

                           WRBM = P x Cśr1m
2                                   

 

gdzie: 

 Wr –wartość rynkowa nieruchomości, 

 P   –wielkość powierzchni stanowiąca podstawę obliczeń. 
 Cśr  –średnia cena transakcyjna1m

2
 nieruchomości porównawczych, 

 

             WRBM =  (2581,90m
2
 +2268,57m

2
) x 1 610,47 zł/m

2 
= 7 811 536zł = 7 812 000zł.  

 

7.2.0 ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH. 
 

7.2.1. Nieruchomości gruntowe nie niezabudowane, przyjęte do analizy: 

Do analizy wybrano transakcje z powiatu słupskiego, które uznano za najbardziej podobne do przedmiotu 

wyceny pod względem lokalizacji i powierzchni. Jako jednostkę porównawczą wybrano wartości jednego m
2
 

powierzchni gruntu w złotych. 
 

Zestawienie cech rynkowych nieruchomości wycenianej i nieruchomości porównawczych nr 2, 3, 5. 
 

Tabela 
 

Lp. Powiat Położenie 
Data  

 transakcji 

Pow. 

 gruntu 

 [m
2
] 

Cena 

[zł/m
2
] 

 

Przeznaczenie  

w studium i planie 

 

1 słupski Wrzeście, gm. Wicko 03.2014 30100 2,72 przemysł 

2 słupski Sierakowo, gm. Kobylnica 07.2014 10400 4,04 przemysłowo-usług. 

3 słupski Reblino, gm. Kobylnica 05.2014 9151 3,70 przemysłowo-usług. 

4 słupski Machowino, gm. Ustka 04.2014 14000 8,57 przemysłowo-usług. 

5 słupski Krzemienica, gm. Słupsk 02.2014 14280 3,50 przemysłowo-usług. 

  

7.2.2 Określenie cech rynkowych dla nieruchomości niezabudowanej. 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy rynku, w tym informacji uzyskanych w lokalnych biurach pośrednic-

twa w obrocie nieruchomościami, dokonano wyboru cech nieruchomości, które w sposób zasadniczy wpływa-
ją na ich ceny transakcyjne, a następstwie na wartość rynkową. Wszystkie nieruchomości przyjęte do bazy 

wyposażone są podstawową infrastrukturę techniczną.  

 

Na popyt na dane nieruchomości mają wpływ następujące cechy rynkowe: 
 

1. Lokalizacja    - b. dobra, dobra, słaba. 

2. Stopień uzbrojenia  - b. dobry, dobry, dostateczny. 
3. Warunki zagospodarowania - dobre, przeciętne, słabe. 

4. Powierzchnia  - korzystna, przeciętna, m. korzystna. 

 
Tabela 

Rodzaj ceny zł/m
2

  Cena minimalna     – (Cmin) 2,72

  Cena maksymalna  – (Cmax) 8,57

ΔC 5,85  
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7.2.3 Ustalenie cech różnicujących nieruchomości i ich zakres. 
 

Cechy rynkowe nieruchomości i ich wagi ustalono posługując się analizą własną preferencji nabywców i na 

tej podstawie określono cechy mające istotny wpływ na wartość nieruchomości oraz procentowy ich udział. 
 

 

Tabela 
 

Lp Cachy rynkowe
Wagi cech 

%

Zakres 

kwotowy 

zł/m
2

1 lokalizacja 40 2,34

2 stopień uzbrojenia 30 1,76

3 warunki zagospodarowania 20 1,17

4 powierzchnia 10 0,59

100 5,85Razem  
 

 

Każde z wyróżnionych cech wskazuje wewnętrzną niejednorodność, dlatego przeprowadzono dalszy we-

wnętrzny podział, ustalając kolejne poziomy cech, w odniesieniu do analizowanego obszaru rynku: 
 

 

Tabela 

 

 

Lp. 

 

Cechy rynkowe Gradacja cechy Opis cechy 

 

 

1  

Lokalizacja. 

 

b. dobra 

dobra 

słaba 

 

 

Położenie nieruchomości w danej strefie rynku nieru-

chomości porównawczych, jak i jej położenie szczegółowe 

na danym obszarze z uwzględnieniem sąsiedztwa i do-

stępności komunikacyjnej oraz wpływ otoczenia nieru-

chomości na jej wartość. 
 

 

2 Stopień  

uzbrojenia. 

b. dobry 

dobry 

dostateczny 

 

Możliwość podłączenia do urządzeń infrastruktury tech-

nicznej oraz jakość dróg dojazdowych do nieruchomości 

z uwzględnieniem funkcji gruntu. 
 

 

3 

Warunki  

zagospodarowania. 

dobre 

przeciętne 

słabe 

 

 

Możliwość efektywnego zagospodarowania i wykorzysta-

nia nieruchomości gruntowej do celów inwestycyjnych, w 
tym kształt działki, możliwość racjonalnego zagospoda-

rowania nieruchomości, ograniczenia w zabudowie i 

rozbudowie oraz inne. Za najkorzystniejsze uznać należy 

działki w zakresie kształtu i warunków zabudowy, poło-

żone przy innych terenach inwestycyjnych. Za najgorsze 

uznaje się działki lub zespoły działek trudne do zagospo-

darowania, położone z dala od zabudowy mieszkalnej. 
 

4 

Powierzchnia 

korzystna 

przeciętna 

m. korzystna 

 

Wielkość powierzchni wycenianej nieruchomości w sto-

sunku do powierzchni uznawanych za optymalne w grani-
cach ujawnionych na rynku nieruchomości porównywa-

nych. 
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7.2.4 Charakterystyka nieruchomości wycenianej. 
 

Tabela 

Lp. Cechy rynkowe Gradacja cechy Opis cechy 

 

 

1 

 
Lokalizacja. 

 

dobra 

 

Nieruchomość położona w obrębie wsi Szczypkowice w 

strefie gminy Główczyce, w sąsiedztwie zabudowy siedli-

skowej i gruntów użytkowanych rolniczo. Otoczenie bez 
cech negatywnych. 

 

2 
Stopień  

uzbrojenia. 

 

dobry 

 

Na tle przyjętego rynku porównawczego istnieje możli-

wość uzbrojona w infrastrukturę techniczną w stopniu 

dobrym. 

 

3 
Warunki  

zagospodarowania. 
dobre 

Kształt nieruchomości regularny, dogodny do zagospoda-

rowania.  

4 Powierzchnia przeciętna 

 

Wielkość powierzchni nieruchomości wycenianej w sto-

sunku do powierzchni uznawanych za optymalne w grani-

cach ujawnionych na rynku nieruchomości porównywa-

nych. Teren utwardzony polbrukiem. 
 

 

Ocena nieruchomości przyjętych do wyceny. 
 

Lp. Położenie Lokalizacja 
 Stan  

 uzbrojenia 

Warunki 

 zagospodarowania 
Powierzchnia 

2 Sierakowo dobra dostateczny dobre przeciętna 

3 Reblino dobra dostateczny przeciętne korzystna 

5 Krzemienica dobra dostateczny przeciętne przeciętna 

 
7.2.3  Określenie wartości nieruchomości 
 

Zestawienie cech rynkowych nieruchomości wycenianej i nieruchomości porównawczych. 

Do porównania przyjęto nieruchomości: 3, 4, 5. 

Tabela 

Cecha 
Nieruchomość  

wyceniana 
Nieruchomości przyjęte do porównań 

 Szczypkowice Sierakowo Reblino Krzemienica 

Cena zł/m
2 

 4,04 3,70 3,50 

Lokalizacja dobra dobra dobra dobra 

Stan uzbrojenia  dobry dostateczny dostateczny  dostateczny 

Warunki zagospod. dobre dobre przeciętne przeciętne 

Powierzchnia przeciętna przeciętna korzystna przeciętna 

Data transakcji  07.2014 05.2014 02.2014 
 

Tabela porównawcza nr 1 

Lp Cachy rynkowe

Udział 

cechy         

%

Zakres 

kwotowy 

zł/m
2

Poprawka 

w zł

1 Lokalizacja 40 2,34 0

2 Stan uzbrojenia 30 1,76 0,88

3 Warunki zagospodarowania 20 1,17 0

4 Powierzchnia 10 0,59 0

100 5,85 0,88Razem  
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Tabela porównawcza nr 2 

Lp Cachy rynkowe

Udział 

cechy         

%

Zakres 

kwotowy 

zł/m
2

Poprawka 

w zł

1 Lokalizacja 40 2,34 0

2 Stan uzbrojenia 30 1,76 0,88

3 Warunki zagospodarowania 20 1,17 0,59

4 Powierzchnia 10 0,59 -0,30

100 5,85 1,17Razem  

 

Tabela porównawcza nr 3 

Lp Cachy rynkowe

Udział 

cechy         

%

Zakres 

kwotowy 

zł/m
2

Poprawka 

w zł

1 Lokalizacja 40 2,34 0

2 Stan uzbrojenia 30 1,76 0,88

3 Warunki zagospodarowania 20 1,17 0,59

4 Powierzchnia 10 0,59 0

100 5,85 1,47Razem  

 

 

 

 

 

 

               

 WRśr = 4,92zł/m
2 

 WRG = 29 901,0 m
2
 x 4,92zł/m

2 
= 147 113zł = 147 000zł.  

 

7.4.0 REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI. 
 

Na wycenianej nieruchomości – działce nr131/8 w Szczypkowicach, gm. Główczyce wybudowano dwie hale 

magazynowe.  
 

Zgodnie z otrzymanym pismem od Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim o 

symbolu PINB.7114.147.2014.MK z dnia 15 kwietnia 2015roku, legalizację wzniesionych hal magazynowych 
można przeprowadzić po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej, ustalonej w oparciu o art. 59F ust. 1.2 Prawo Bu-

dowlane wg wzoru, z tym, że stawka podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu: 
 

  s x k w x 50   

  -s –stawka opłaty 500zł, 
  -k –kategoria obiektu, 

  -w –wielkość obiektu budowlanego, 

  -kat. Obiektu –XVIII 
 

1. hala o kubaturze 30 544,3m
3
 

    500 x 10 x 2,5 x 50 = 625 000zł (słownie sześćset dwadzieścia pięć tysięcy zł.), 
 

2. hala o kubaturze 31 119,9m
3
 

    500 x 10 x 2,5 x 50 = 625 000zł (słownie sześćset dwadzieścia pięć tysięcy zł.). 

 

Razem =625 000zł x 2 = 1 250 000zł. 

WR1 4,04 0,88 4,92

WR2 3,70 1,17 4,87

WR3 3,50 1,47 4,97

Ogółem 14,76

WRRśr 4,92
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8.0 WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z UZASADNIENIEM. 

 
 

 
Lp. 

  
Nieruchomości 

Wartość  
nieruchomości  

 w zł. 

1. WR N 
Nieruchomość zabudowana 
Szczypkowice dz. nr 131/89 

7 812 000 

2. WR gb W tym grunt  147 000 

3  Koszt związany z legalizacją -1 250 000 

 

Razem wartość inwestycji 
 

 
6 562 000 

 

słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysięcy złotych. 

 

 

Wartość nieruchomości w przypadku wymuszonej sprzedaży:  
 

Wws = 6 562 000 x 0,8 = 5 249 600 zł. = 5 250 000zł. 
 

Wartość rynkowa nieruchomości określona została na podstawie wnikliwej analizy rynku lokalnego, danych 

zawartych w aktach notarialnych (dostępnych do dnia wyceny), danych z lokalnych biur obrotu nieruchomo-

ściami, a także w oparciu o cechy wycenianej nieruchomości, przyjęte założenia i udostępnione dokumenty. 
Dla potrzeb wyceny określono obszar i rodzaj rynku lokalnego, skąd powzięto informacje, a następnie podda-

no je analizie, w wyniku, której ustalono i wyliczono wartość nieruchomości. 

 

9. 0    KLAUZULE I OGRANICZENIA. 

 

1. Operat wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla Zleceniodawcy.  

2.  Wycenę sporządzono w określonym przedmiocie i celu, a jej inne wykorzystanie jest zabronione. 

3. Powielanie, publikowanie, lub kopiowanie niniejszego operatu bez zgody autora jest zabronione. 
4. Wartość została ustalona na podstawie dotychczasowych obserwacji zachowań rynku.  

5. Podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości, zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym, sta-

nowiły dokumenty i materiały udostępnione przez Zamawiającego. Dokonywano badania zapisów ewiden-
cji gruntów oraz studium. 

6. Wycenę wykonano w oparciu o lustrację przedmiotu wyceny, bez dodatkowych odkrywek, przy założeniu, 

że nie ukryto faktów mających wpływ na wartość. 
7. O ile wartość określona w niniejszym operacie podlegałaby wykorzystaniu z istotną zwłoką to konieczna  

jest analiza aktualności tej wartości. 

8. Autorzy przyjmują, iż wszystkie informacje zostały im ujawnione i wycena została wykonana zgodnie ze 

sztuką zawodową. 
9. Wartość rynkowa nieruchomości określona w operacie szacunkowym, nie została powiększona o sumę od-

powiadającą podatkom i opłatom, w szczególności o podatek VAT. 

 

 


