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OPERAT SZACUNKOWY
UDZIAŁU 1/8 CZ . W NIERUCHOMOŚCI
położnej w Skarżysku Kamiennej, powiat skarżyski, województwo
mazowieckie
Działka ewidencyjna nr 50 położna przy ul. Sokolej 58 o powierzchni 0,193 ha zabudowana
budynkiem mieszkalnym oraz działka ewidencyjna nr 44 położona przy ul. Kopernika o powierzchni
0,1649ha, niezabudowana.

Bożenna Dziurkowska
Rzeczoznawca majątkowy
Nr upr 4124

Warszawa, 18 stycznia 2019 r.

Skarżysko Kamienna dz. ewid. nr 51 i nr 44 z obrębu Borki

WYCIĄG Z OPERATU
Wyciąg niniejszy sporządzono zgodnie Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW) Krajowy Standard Wyceny Podstawowy NR
3 KSWP 3 - OPERAT SZACUNKOWY.
Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, są
zalecane rzeczoznawcom majątkowym zrzeszonym w sfederowanych stowarzyszeniach do stosowania jako zasady dobrej praktyki
zawodowej i dorobek środowiska.

POŁOŻENIE
NIERUCHOMOŚCI

Skarżysko Kamienna, powiat skarżyski, województwo
świętokrzyskie

OZNACZENIE
NIERUCHOMOŚCI

Działka ewidencyjna nr 51 i 44 z obrębu Borki Skarżysko Kamienna

KSIĘGI WIECZYSTE

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w skarżysku
Kamiennej, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
KI1R/00005726/2

CEL SPORZĄDZENIA
OPERATU

OSZACOWANA
WARTOŚĆ RYNKOWA
UDZIAŁU 1/8 CZ

Określenie wartości rynkowej1/8 cz. prawa własności
nieruchomości gruntowej do celu sprzedaży.

WR = 24 143 zł
słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote

Opracowanie:
Bożenna Dziurkowska
Uprawnienia 4124

DATA SPORZĄDZENIA
OPERATU

18 stycznia 2019 r.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY
1.1. Przedmiot wyceny
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa położona w Skarżysku Kamiennej , powiat
skarżyski, województwo świętokrzyskie. Działka ewidencyjna nr 51 z obrębu Borki o powierzchni
0,1393 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie do rozbiórki oraz działka ewidencyjna nr 44
niezabudowana, o powierzchni 0,1649 ha .
Nieruchomość jest uregulowana w księdze wieczystej nr KW KI1R/00005726/2
Prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej, Wydział Ksiąg Wieczystych.
1.2. Zakres wyceny
Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej 1/8 cz. nieruchomości według stanu i cen na
dzień wyceny.
2. CEL WYCENY
Określenie wartości rynkowej prawa własności 1/8 cz. nieruchomości gruntowej do celu sprzedaży w
postępowaniu upadłościowym.
3.

PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO

3.1. Podstawa formalna
Podstawą opracowania jest zlecenie Syndyka masy upadłości.
3.2. Autor opracowania
Autor opracowania :
Bożenna Dziurkowska rzeczoznawca majątkowy, posiadająca uprawnienia zawodowe nr
4124. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
3.3. Podstawy materialno – prawne




Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.sierpnia 1997 r. (jednolity tekst - Dz. U. z 2018
r., poz. 121)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i
sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 307/2004 , poz. 2109 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego ( Dz. U. Nr 165 poz. 985);
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3.4. Podstawy metodologiczne










Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) - zalecane do stosowanie przez PFSRM
Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych – wyd. przez Polska Federację
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – jako noty interpretacyjne.
Wycena nieruchomości – wydanie polskie . Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców
Majątkowych. Warszawa 2000;
Nieruchomość a rynek – Ewa Kucharska – Stasiak . Wydawnictwo Naukowe PWN – Warszawa
2000;
Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości – pod redakcją Sabiny Źróbek Olsztyn
2007;
Przykłady wyceny nieruchomości – IDM Baranowski i wspólnicy Warszawa 2008;
Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw – Mieczysław Prystupa.– Warszawa 2014 ;
Portal internetowy Gminy Kwilcz (ogólne informacje o gminie);
raporty rynkowe publikowane przez analityków rynku nieruchomości (Colliers International,
DTZ, Jones Land LaSalle, Cushman & Wakefield, Ober-Haus, Knight Frank, REAS);

3.5. Źródła danych merytorycznych








Informacje uzyskane od zleceniodawcy
Księga Wieczysta Nr KW SI1P/00036334/9
Wgląd do Rejestru Gruntów
Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego
Plan zagospodarowania zakładu
Zestawienie budynków zakładu
Wizja lokalna na nieruchomości

4. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI





Data sporządzenia operatu szacunkowego:
Data, na którą określono wartość rynkową przedmiotu wyceny:
Data, na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny:
Data dokonania oględzin nieruchomości :

18 stycznia 2019r.
18 stycznia 2019r.
10 grudnia 2018r.
10 grudnia 2018r.

5. OPIS I OKRESLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI
5.1. Stan prawny nieruchomości
Nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej Nr KW KI1R/00005726/2 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych.
Na podstawie wglądu do elektronicznej bazy ksiąg wieczystych w dniu 18 stycznia 2019r.
stwierdzono następujące zapisy:
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DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Numer bieżący nieruchomości

Nr
podstaw
y wpisu
1

1
Działki ewidencyjne
---

Lp. 1.
Numer działki
Położenie (numer porządkowy /
województwo, miejscowość)
Lp. 2.
Numer działki
Położenie (numer porządkowy /
województwo, miejscowość)

Lp.
1.

51
1 ŚWIĘTOKRZYSKIE, SKARŻYSKO-KAMIENNA
---

Lp.
1.

Obszar całej nieruchomości

44
1 ŚWIĘTOKRZYSKIE, SKARŻYSKO-KAMIENNA

0,3042 HA

Nr
podstaw
y wpisu
1

Nr
podstaw
y wpisu
1

Nr
podstaw
y wpisu
1

Komentarz do migracji

Wpisy lub części wpisów, ujawnione w
W ŁAMIE 3 WPISANO: UL. SOKOLA NR 58, UL.
księdze wieczystej w toku migracji, które
KOPERNIKA W ŁAMIE 5 WPISANO: NIERUCHOMOŚĆ
zawierają treść nie objętą strukturą księgi
ZABUDOWANA
wieczystej lub projekty wpisów
przeniesione z dotychczasowej księgi
wieczystej
Ostatni numer aktualnego lub
1
wykreślonego wpisu w danym dziale w
dotychczasowej księdze wieczystej
DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
BRAK WPISÓW
DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ
Właściciele
---

Lp. 1.
Lista wskazań udziałów w prawie
Lp.
(numer udziału w prawie/ wielkość
1.
udziału/rodzaj wspólności)
Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię
drugie nazwisko drugi człon nazwiska
złożonego, imię ojca, imię matki)

2

1 /4

Nr
podstawy
wpisu
---3

MAGDALENA ZOFIA MAJEWSKA KABAŁA,
WŁADYSŁAW, ZOFIA

Lp. 2.

---

Lista wskazań udziałów w prawie
Lp.
(numer udziału w prawie/ wielkość
1.
udziału/rodzaj wspólności)
Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię
drugie nazwisko, imię ojca, imię matki,

Nr
podstawy
wpisu
---

4

3 /24

Nr
podstawy
wpisu
---4

IWONA ELŻBIETA FIDO, JERZY, ELŻBIETA,
66100500868
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PESEL)
Lp. 3.

---

Lista wskazań udziałów w prawie
Lp.
(numer udziału w prawie/ wielkość
1.
udziału/rodzaj wspólności)
Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię
drugie nazwisko, imię ojca, imię matki,
PESEL)
Lp. 4.

5

Lista wskazań udziałów w prawie
Lp.
(numer udziału w prawie/ wielkość
1.
udziału/rodzaj wspólności)
Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko
drugi człon nazwiska złożonego, imię
ojca, imię matki, PESEL)
Lp. 5.

6

Lista wskazań udziałów w prawie
Lp.
(numer udziału w prawie/ wielkość
1.
udziału/rodzaj wspólności)
Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko,
imię ojca, imię matki, PESEL)
Lp. 6.

7

Lista wskazań udziałów w prawie
Lp.
(numer udziału w prawie/ wielkość
1.
udziału/rodzaj wspólności)
Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko,
imię ojca, imię matki, PESEL)
Lp. 7.

8

Lista wskazań udziałów w prawie
Lp.
(numer udziału w prawie/ wielkość
1.
udziału/rodzaj wspólności)
Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko,
imię ojca, imię matki, PESEL)

9

3 /24

Nr
podstawy
wpisu
---4

KRZYSZTOF JERZY FIDO, JERZY, ELŻBIETA,
81121900693
--2 /24

Nr
podstawy
wpisu
---4, 5

JOANNA SŁUŻEWSKA FIDO, STANISŁAW, IRENA,
50010505983
--2 /24

MAŁGORZATA BZINKOWSKA, HENRYK, JOANNA,
75081309821
--2 /24

Nr
podstawy
wpisu
---4, 5

Nr
podstawy
wpisu
---4, 5, 6

ANNA CHYLIŃSKA, HENRYK, JOANNA, 83041010146
--2 /24

Nr
podstawy
wpisu
---7

HALINA MAJEWSKA, STANISŁAW, MARIANNA,
54031913547
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Lp. 8.

---

Lista wskazań udziałów w prawie
Lp.
(numer udziału w prawie/ wielkość
1.
udziału/rodzaj wspólności)
Osoba fizyczna (Imię pierwsze imię
drugie nazwisko, imię ojca, imię matki,
PESEL)
Lp. 9.

10

Lista wskazań udziałów w prawie
Lp.
(numer udziału w prawie/ wielkość
1.
udziału/rodzaj wspólności)
Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko,
imię ojca, imię matki, PESEL)

11

Nr
podstawy
wpisu
---7

2 /24

DARIUSZ SŁAWOMIR MAJEWSKI, ANDRZEJ,
HALINA, 72031808294
---

Nr
podstawy
wpisu
---7

2 /24

EDYTA MAJEWSKA, ANDRZEJ, HALINA,
76011106909

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISÓW
DZIAŁ IV - HIPOTEKA
BRAK WPISÓW

5.1. Wypis z Rejestru Gruntów i Budynków
Na podstawie wypisu z Rejestru Gruntów ( w załączeniu) stwierdzono następujące zapisy:
Nr obrębu

Działka nr

Borki 44
Borki 51
RAZEM

Powierzchnia
[m2]
1649
1393
3042

Działka nr ewid. 51 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, niezamieszkałym, w stanie do
rozbiórki.
5.2. Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego
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Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżysko Kamienna
zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Skarżysko Kamienna z dnia 27 stycznia 2011r
działka nr ewid. 44 położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy jednorodzinnej
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4MN.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżysko Kamienna
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/83/2008 Rady Miasta Skarżysko Kamienna z dnia 31 lipca 2008r.
działka nr ewid. 51 położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy jednorodzinnej
1MN.
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5.3. Lokalizacja nieruchomości
Rys. nr 2 – Położenie woj. świętokrzyskiego1.

Województwo świętokrzyskie – jednostka podziału administracyjnego w południowej części
centralnej Polski, jedno z 16 województw utworzonych w 1999 r. W przybliżeniu obejmuje większą
część obszaru dawnego województwa kieleckiego, część tarnobrzeskiego (powiaty opatowski,
sandomierski i staszowski) oraz skrawki radomskiego, piotrkowskiego i częstochowskiego.
Województwo składa się z 14 powiatów (w tym miasto na prawach powiatu Kielce) oraz 102 gmin.
W tym, z 5 gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna i
Sandomierz), 26 gmin miejsko-wiejskich oraz 71 gmin wiejskich.
Na terenie województwa znajduje się 31 miast i 2542 wsi.
Rys. nr 3 – Podział administracyjny woj. świętokrzyskiego.

Charakterystycznym elementem województwa są Góry Świętokrzyskie stanowiące centrum
Wyżyny Kieleckiej. Góry wpływają na klimat regionu (zaostrzając go). Przez województwo
świętokrzyskie przepływają rzeki: Wisła (górna i środkowa), Pilica, Nida, Nidzica, Lubrzanka,

1

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo
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Kamienna, Czarna Włoszczowska, Czarna Konecka, Czarna Staszowska, Wschodnia i wiele
mniejszych.

Gospodarka województwa: główne gałęzie przemysłu – hutniczy Celsa Huta Ostrowiec
(Ostrowiec Świętokrzyski), metalowy (Skarżysko-Kamienna), maszynowy (Starachowice),
materiałów budowlanych (Kielce), ceramiczny, odlewniczy (Stąporków, Końskie),
energetyczny (Połaniec).
W 2009 r. produkt krajowy brutto woj. świętokrzyskiego wynosił 34,7 mld zł, co stanowiło
2,6% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 27,3 tys. zł (77,6%
średniej krajowej), co plasowało świętokrzyskie na 12 miejscu względem innych
województw. W 2010 r. produkcja sprzedana przemysłu w woj. świętokrzyskim wynosiła
20,8 mld zł, co stanowiło 2,1% produkcji przemysłu Polski. Sprzedaż produkcji budowlanomontażowej w świętokrzyskim wynosiła 4,7 mld zł, co stanowiło 2,9% tej sprzedaży Polski.
Miasto Skarżysko-Kamienna2 jest 50-tysięcznym miastem położonym w północnej części
województwa świętokrzyskiego na przecięciu głównych szlaków drogowych i kolejowych z
Warszawy do Krakowa i z Łodzi do Rzeszowa. Rozciąga się malowniczo w dolinie rzeki Kamiennej i
dolinach jej dopływów oraz na okalających je wzniesieniach tj. na północnym obrzeżu Gór
Świętokrzyskich.
Miasto usytuowane jest na wzgórzach, najwyżej położone miejsce w mieście znajduje się na
wysokości 329 m n.p.m., a najniżej położone - na wysokości 219 m. n.p.m. nadaje to miastu nieco
górskiego charakteru. Bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu zawdzięczamy wyjątkowemu położeniu
geograficznemu. Na terenie miasta zbiegają się granice trzech regionów fizyczno-geograficznych:
Garbu Gielniowskiego, Płaskowyżu Suchedniowskiego i Przedgórza Iłżeckiego.
Od południa miasto graniczy z dużym kompleksem leśnym. Kompleks leśny jest przedzielony drogą
E-7. Usytuowane jest na przecięciu głównych szlaków drogowych i kolejowych prowadzących z
północy na południe i ze wschodu na zachód kraju.
Największe znaczenie dla miasta ma droga ekspresowa nr 7 wiodąca z Gdańska przez Warszawę,
Skarżysko-Kamienną i Kraków do granicy ze Słowacją oraz droga nr 42 na kierunku Łódź Skarżysko-Kamienna - Rzeszów, łącząca przemysłowe miasta północne województwa. Duże
znaczenie mają także przebiegająca przez miasto linie kolejowe: Warszawa - Skarżysko-Kamienna Kraków oraz Łódź - Skarżysko-Kamienna - Przemyśl. Skarżyski węzeł kolejowy jest jednym z 11
największych w Polsce.

2

http://www.skarzysko.pl/dla-inwestora/informacja-o-miescie-i-okolicy.html
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Rys. nr 4 – Mapa dróg krajowych i wojewódzkich w woj. świętokrzyskim3.

Przez teren województwa świętokrzyskiego przebiega 10 odcinków linii kolejowych4 o całkowitej
długości 724,9 km, z czego 270 km - to linie znaczenia państwowego, a 454,9 km - to linie pozostałe.
Podstawowy układ komunikacji szynowej stanowią: linie kolejowe dwutorowe, zelektryfikowane,
znaczenia państwowego:
 nr 8 Warszawa - Radom - Kielce - Kraków,
 nr 61 Kielce - Fosowskie na odc. Kielce - Czarnca,
oraz z pozostałych linii:
 nr 25 Łódź - Dębica (przez Skarżysko Kam.),
 nr 73 (Kielce) Sitówka Nowiny - Włoszczowice,
 nr 70 Włoszczowice - Staszów - Chmielów k. Tarnobrzega (jednotorowa).
Linia kolejowa E-65 Gdynia - Iława - Warszawa - CMK - Katowice - Zebrzydowice, prowadząca
pociągi międzynarodowe, przebiega po zachodnim obrzeżu województwa. Linia ta posiada dla
województwa niewielkie znaczenie gospodarcze. Najważniejsze znaczenie dla gospodarki
województwa posiadają węzły kolejowe w Kielcach i Skarżysku Kamiennej oraz w Sędziszowie, a
także stacje obsługujące przemysł wydobywczy i związane z nim przetwórstwo: Rykoszyn, SitkówkaNowiny, Małogoszcz i Ożarów.
Przez wiele lat w Skarżysku-Kamiennej dominował przemysł metalowy, obuwniczy, energetyczny
oraz kolejnictwo. Obecnie podane gałęzie gospodarki zmniejszają swoją rolę na rzecz sektora małych
i średnich przedsiębiorstw, zatrudniającego zdecydowanie większość ogólnej liczby pracujących.
Obszary działania tych przedsiębiorstw to głównie: handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe,
budownictwo, transport, obsługa nieruchomości, pośrednictwo finansowe.
Pozytywnym zjawiskiem jest zainteresowanie miastem ze strony firm zagranicznych. Największe

3
4

http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/infrastruktura-drogowa
http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/infrastruktura-kolejowa
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inwestycje odnotowano w gospodarce komunalnej, handlu, w branży dystrybucji paliw oraz w
przemyśle.
W Skarżysku-Kamiennej funkcjonuje kilkanaście oddziałów i ekspozytur banków, kilka kancelarii
notarialnych, adwokackich, sieć biur rachunkowych oraz organizacje samorządu gospodarczego:
Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Skarżyska oraz Cech Rzemiosł Różnych.
Specjalne Strefy Ekonomiczne5 to wyodrębnione administracyjnie obszary kraju, gdzie inwestorzy
mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem funkcjonowania SSE
jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez m.in. przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu
i tworzenie nowych miejsc pracy.
Strefy działają na podstawie ustawy z 20 października 1994 o specjalnych strefach ekonomicznych.
Pierwotnie SSE zostały powołane na okres 20 lat od dnia ich ustanowienia. W 2008 okres
obowiązywania wszystkich stref został przedłużony do 31 grudnia 2020. W drodze tej samej
nowelizacji ustawy o SSE po raz kolejny podniesiono limit obszarowy wszystkich polskich stref (z 12
tys. do 20 tys. ha). Możliwe stało się również (po spełnieniu warunków określonych w art. 5 ustawy)
ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej na gruntach prywatnych, co zwiększyło atrakcyjność
inwestowania w SSE oraz przyspieszyło ich rozwój terytorialny. W Polsce działa obecnie 14
specjalnych stref ekonomicznych. Najstarszą strefą jest utworzona w 1995 SSE EURO-PARK
MIELEC.
Rys. nr 5 – Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”6,7.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”8 została ustanowiona
Ministrów z dnia 9 września 1997 r. do 31 grudnia 2020 r.

rozporządzeniem Rady

5

http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna_strefa_ekonomiczna
http://www.bmb.pl/strefy/p_sses.htm
7
http://www.sse.com.pl/c/lokalizacja#1
8
http://www.sse.com.pl/tereny
6
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Od 15 października 2011 r. SSE „Starachowice” zajmuje łącznie powierzchnię 612,9051 ha z czego
w podstrefach :
 Starachowice -168,3420 ha - Woj. Świętokrzyskie
 Ostrowiec Św. - 78,4140 ha - Woj. Świętokrzyskie
 Skarżysko Kam - 9,6992 ha
- Woj. Świętokrzyskie
 Końskie
- 62,6050 ha - Woj. Świętokrzyskie
 Stąporków
- 34,1431 ha - Woj. Świętokrzyskie
 Suchedniów
- 6,6589 ha
- Woj. Świętokrzyskie
 Morawica
- 80,3698 ha - Woj. Świętokrzyskie
 Szydłowiec
- 9,1065 ha
- Woj. Mazowieckie
 Iłża
- 9,1693 ha
- Woj. Mazowieckie
 Tułowice
- 16,7260 ha - Woj. Opolskie
 Mniszków
- 4,0346 ha
- Woj. Łódzkie
 Puławy
- 99,6363 ha - Woj. Lubelskie
 Sędziszów
- 17,1010 ha - Woj. Świętokrzyskie
 Kielce
- 16,8994 ha - Woj. Świętokrzyskie
Tereny strefy są dobrze wyposażone w infrastrukturę techniczną.
Tereny oferowane inwestorom obejmują zarówno obszary zabudowane obiektami przemysłowymi hale produkcyjne, budynki magazynowe, biurowe - jak też obszary wyposażone w infrastrukturę
techniczną, ale bez budynków.
Podstrefy
 Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Suchedniów, Końskie, Skarżysko Kamienna,
Szydłowiec, Tułowice, Morawica, Iłża, Mniszków, Stąporków, Puławy, Kielce, Sędziszów.
Podstrefa Skarżysko Kamienna zagospodarowana jest w 78,92 %.
5.4. Opis nieruchomości
Nieruchomość stanowi działki ewidencyjne nr 51 i 44 z obrębu Borki.
Działka 51 o powierzchni 1393 m2 , położona przy ul. Sokolej 58 zabudowana jest budynkiem
mieszkalnym, od dłuższego czasu niezamieszkałym, w stanie do rozbiórki .
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Stan techniczny budynku na podstawie poniższej tabelki określono niedostateczny:
Ocena

Symbol

Zużycie
[%]

Opis

Bardzo dobra
Dobra

bdb
db.

0÷5
6 ÷ 15

Średnia
Dostateczna

śr.
dst.

16 ÷ 30
31 ÷ 50

Niedostateczna

ndst

51 ÷ 70

Stan idealny lub prawie idealny
Obiekt dobrze utrzymany bez istotnych uszkodzeń, wymagający
napraw gwarancyjnych
Celowy remont bieżący oraz drobne naprawy i konserwacje
Celowy częściowy remont kapitalny występują częściowe
uszkodzenia
Wymagany remont kapitalny, występują znaczne uszkodzenia
powodujące zagrożenie dla użytkowników

Stan funkcjonalny budynku na podstawie poniższej tabelki określono niedostateczny:
Ocena

Symbol

Zużycie
[%]

Opis

Bardzo dobra
Dobra
Średnia

bdb
db.
śr.

0÷5
6 ÷ 15
16 ÷ 30

Dostateczna

dst.

31 ÷ 50

Niedostateczna

ndst.

51 ÷ 70

Stan idealny lub prawie idealny
Obiekt funkcjonujący, drobne uchybienia w standardzie
Średnia efektywność technologiczna, celowa częściowa modernizacja
niektórych systemów i instalacji
Przekroczenie limitu norm, celowa częściowa modernizacja i
adaptacja zgodnie z obecnymi standardami i normami występują
częściowe uszkodzenia
Wymagana gruntowna modernizacja gwarantująca funkcjonalność
zgodnie z obowiązującymi standardami

Działka 44 o powierzchni 1649 m2.. stanowi pasek gruntu niezabudowanego, położonego w trzeciej
linii zabudowy od strony ulicy Kopernika, Działka nie posiada dojazdu i dostępu do drogi publicznej.
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Widok w kierunku działki od strony ul. Kopernika

Widok od strony kanału

1. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY
5.5. Rodzaj określanej wartości

Wartość nieruchomości oszacowano dla aktualnego sposobu korzystania WR.
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5.6. Metodyka wyceny
Ze względu na brak dostatecznej liczby transakcji nieruchomościami zabudowanymi podobnymi
obiektami wyceny, w badanym okresie czasu zanotowano tylko jedna transakcję, dokonano w
podejściu mieszanym jako sumę wartości rynkowej gruntu i wartości odtworzeniowej naniesień.
Wartość rynkową gruntu oszacowano w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny
średniej.
5.7. Wybór podejścia i metody wyceny
Metodykę szacowania wartości nieruchomości oparto o:





Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.sierpnia 1997 r. (jednolity tekst - Dz. U. z 2018
r., poz. 121)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i
sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 z 2004 r. poz. 2109);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 196 z 2005 r. poz. 1628);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego ( Dz. U. Nr 165 z 2011 r. poz. 985);

Ustawa o gospodarce nieruchomościami art. 153 ust. 1:
Podejście porównawcze polega na określaniu 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

Rozporządzenie Rady Ministrów:
§ 3. 1. Określanie wartości nieruchomości polega na określaniu wartości prawa własności lub innych praw do
nieruchomości.
2. Określanie wartości nieruchomości poprzedza się analizą rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych
cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji.

Rozporządzenie Rady Ministrów:
§ 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.
§ 4.2 W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównania parami, metodę korygowania ceny średniej albo metodę
analizy statystycznej rynku.
§ 4.4. Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości
podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia
transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty
średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice w poszczególnych
cechach tych nieruchomości.

Zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW) – KSWP od dnia 10 kwietnia 2017
r zalecany do stosowania:
2. DEFINICJA WARTOŚCI RYNKOWEJ I JEJ INTERPRETACJA Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE WYMOGÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH DLA INSTYTUCJI KREDYTOWYCH I

_______________________________________________________________________________________19
Warszawa ul. Bronikowskiego 27 tel.-601 256 376 kancelariancwr@go2.pl,
Styczeń 2019r

Skarżysko Kamienna dz. ewid. nr 51 i nr 44 z obrębu Borki

FIRM INWESTYCYJNYCH
2.1. Definicja
Stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych wartość rynkowa jest definiowana, jako „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, nie znajdują
się w sytuacji przymusowej.
3. DEFINICJA WARTOŚCI RYNKOWEJ I JEJ INTERPRETACJA Z USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
3.1. Definicja
Stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkowa nieruchomości jest definiowana jako
najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, 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”.
3.2. Interpretacja pojęć użytych w definicji
3.2.1 Pojęcie najbardziej prawdopodobna jej cena
Jest to cena wyrażona w pieniądzu do zapłacenia za nieruchomość w transakcji zawieranej na warunkach rynkowych, przy
której obie strony działają niezależnie od siebie.

KWKP Wartość rynkowa
Wartość rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena osiągalna na rynku na datę wyceny. Jest to najlepsza cena osiągalna
przez sprzedającego i najkorzystniejsza cena osiągalna przez kupującego. Szacunek ten wyklucza w szczególności: cenę
zawyżoną lub zaniżoną przez jakiekolwiek szczególne warunki lub okoliczności (np. finansowanie), które są nietypowe,
umowy sprzedaży i najmu zwrotnego, szczególne wynagrodzenia lub koncesje udzielone przez kogokolwiek związanego z
transakcją lub też jakiekolwiek elementy wartości szczególnej (tzn. uwzględniającej cechy nieruchomości, które posiadają
specyficzną wartość dla konkretnego nabywcy).
3.2.2. Pojęcie możliwa do uzyskania na rynku
Jest to kwota szacunkowa, a nie uprzednio określona lub faktycznie ustalona cena sprzedaży. Jest to cena, po której rynek
spodziewa się zrealizować transakcję na datę wyceny przy spełnieniu wszystkich innych elementów definicji wartości
rynkowej. Wykorzystanie słowa „można” oddaje sens rozsądnego oczekiwania odnośnie ceny.
Rzeczoznawca nie może zatem przyjmować nierealistycznych założeń dotyczących warunków rynkowych lub też zakładać
poziomu wartości rynkowej powyżej tej, jaka jest rozsądnie osiągalna
3.2.3 Pojęcie określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych
Wartość rynkowa jest określana poprzez analizę cen nieruchomości podobnych, w tym ich cen transakcyjnych, rynkowych
dochodów, stóp zwrotu, poziomów pustostanów oraz kosztów dotyczących sprzedaży i wydatków operacyjnych.
3.2.4. Pojęcie strony umowy były od siebie niezależne
Pojęcie to oznacza, że stron, które zawarły transakcje dotyczące nieruchomości stanowiących podstawę wyceny jak i stron,
które będą zawierały transakcję dotyczącą szacowanej nieruchomości nie łączy konkretny lub szczególny stosunek, mogący
sprawić, iż poziom ceny nie był i nie będzie typowy dla rynku. Zakłada się, że transakcję zawierają niezwiązane ze sobą
strony, działające niezależnie od siebie.
3.2.5. Pojęcie nie działały w sytuacji przymusowej
Zakłada się, że każda ze stron jest zmotywowana do dokonania transakcji, nie jest
jednak zmuszona ani nadmiernie nakłaniana do jej zakończenia
3.2.6. Pojęcie miały stanowczy zamiar zawarcia umowy
Zakłada się tu hipotetycznego kupującego, a nie faktycznego nabywcę. Osoba ta jest zmotywowana, ale nieprzymuszona do
zakupu. Kupujący ten nie jest ani przesadnie zainteresowany zakupem ani zdeterminowany do zakupu za każdą cenę. Jest
również osobą, która dokonuje zakupu z uwzględnieniem bieżących realiów rynkowych i bieżących oczekiwań, nie zaś w
oparciu o wyimaginowany lub hipotetyczny rynek, który nie może być scharakteryzowany ani nie ma pewności co do jego
zaistnienia. Przyjmuje się, że hipotetyczny kupujący jest pragmatyczny i nie zapłaciłby wyższej ceny niż ta, którą dyktuje
rynek. Nie można przy tym zakładać, że waha się lub jest niechętny do zakupu. Obecny właściciel nieruchomości jest także
zaliczony do tych osób, które stanowią rynek i mógłby być potencjalnym nabywcą w hipotetycznej transakcji. Również w
odniesieniu do sprzedającego, należy przyjąć, że jest to hipotetyczny sprzedający, a nie faktyczny właściciel. Zakłada się, że
nie jest on ani przesadnie zainteresowany ani zmuszony do sprzedaży za każdą cenę. Nie jest on też przygotowany do
wstrzymywania sprzedaży w oczekiwaniu na osiągnięcie ceny, która nie jest racjonalna w obecnej sytuacji rynkowej.
Sprzedający jest zmotywowany do sprzedania nieruchomości na warunkach rynkowych za najlepszą cenę osiągalną na
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wolnym rynku po przeprowadzeniu odpowiednich działań marketingowych. Faktyczne okoliczności istniejące w przypadku
rzeczywistego właściciela nie są częścią tych rozważań, ponieważ „sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia umowy”
jest właścicielem hipotetycznym.
3.2.7 upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku
KWKP Wartość rynkowa
Pojęcie to oznacza, że nieruchomość jest zaprezentowana na rynku w najbardziej odpowiedni sposób, jeżeli chodzi o
możliwości zbycia jej po najlepszej 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.

Wyboru podejścia i metody wyceny dokonano w oparciu o „Ustawę o gospodarce
nieruchomościami”, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i
sporządzania operatu szacunkowego przy uwzględnieniu zapisów PKZW i Standardów Zawodowych
Rzeczoznawców Majątkowych.
Zgodnie z „Ustawą UGN” - sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich
wyceny, są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości
– (art. 152.1)
Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy,
uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień
wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, dochodach i
cechach nieruchomości podobnych.”
2. W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania
nieruchomości – (art.154)
Art.153. ustawy mówi: - „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
korygujecie 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.”
Zgodnie z Rozporządzeniem RM - § 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
4 Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych,
które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy
tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny
nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice w poszczególnych cechach tych
nieruchomości”.
Zgodnie ze standardami - Podejście porównawcze wykorzystuje w procesie określania wartości zasadę interpolacji, gdy
nieruchomość o cenie minimalnej posiada oceny cech najgorsze na danym rynku, a nieruchomość o cenie maksymalnej
oceny najlepsze, a ocena cech szacowanej nieruchomości zawiera się w przyjętym przedziale ocen. W przypadku gdy
szacowana nieruchomość posiada oceny cech lepsze od nieruchomości o cenie najwyższej lub gorsze od nieruchomości od
ceny najniższej, stosuje się zasadę ekstrapolacji przy wyznaczaniu poprawek w metodzie porównywania parami oraz przy
wyznaczaniu współczynników korygujących w metodzie korygowania ceny średniej. W przypadku gdy nieruchomość o cenie
minimalnej posiada niektóre oceny cech lepsze od innych nieruchomości ze zbioru cen transakcyjnych lub nieruchomość o
cenie maksymalnej oceny gorsze z tego zbioru, zasadę ekstrapolacji można zastosować dla potrzeb określania
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hipotetycznego przedziału cenowego.

Mając na uwadze cel wyceny, jej zakres oraz to, że nieruchomości porównawcze o cechach
rynkowych zbliżonych do wycenianej działki były przedmiotem obrotu rynkowego, do oszacowania
wartości nieruchomości zastosowano podejście porównawcze, metodę korygowania ceny średniej.
Podejście porównawcze polega na określeniu wartości rynkowej nieruchomości w oparciu o analizę
transakcji rynkowych nieruchomości porównywalnych (podobnych), które były przedmiotem obrotu
rynkowego w badanym okresie i porównywaniu ich z nieruchomością szacowaną pod względem cech
różniących te nieruchomości.
W podejściu porównawczym podstawową czynnością jest zebranie danych o transakcjach kupna –
sprzedaży dokonanych w badanym okresie na określonym wcześniej rynku lokalnym, a następnie ich
weryfikacja ze względu na wiarygodność transakcji oraz stopień porównywalności pod względem
cech wspólnych z nieruchomością podlegającą wycenie.
Metoda korygowania ceny średniej polega na określaniu wartości rynkowej przedmiotu wyceny na
podstawie zbioru transakcji o liczebności co najmniej kilkunastu obiektów reprezentatywnych ,
przyjętych do porównań, które były przedmiotem transakcji.
Wartość rynkową (WR) 1 m2 powierzchni gruntu obliczono na podstawie wzoru:
n

W = Cśr x  Ui
i =1

gdzie:
Cśr - średnia cena 1m2 pow. nieruchomości na rynku lokalnym określona na podstawie próbki reprezentatywnej.
Ui - współczynniki korygujące odzwierciedlające ocenę przedmiotu wyceny w aspekcie cech rynkowych.

Współczynnik Ui - to współczynnik korygujący cenę średnią i –tej cechy rynkowej określany na
podstawie oceny danej nieruchomości względem danej cechy.
Zakres współczynników korygujących określony jest, jako:
[

C min C max
;
]
Cśr
Cśr

Wagi cech są procentowym udziałem w przedziale Delata C , która stanowi różnicę pomiędzy ceną
maksymalną i ceną minimalną w zbiorze transakcji przyjętych do porównań. Zgodnie z istotą
metodyki wyceny, w zbiorze danych porównawczych muszą się znaleźć transakcje, dla których
istnieją oceny skrajne cech, ale nie muszą wystąpić w jednej transakcji. Ponadto zakres ocen dla
poszczególnych cech, nie w każdym przypadku, stanowi pełne spektrum ocen dla ogółu
nieruchomości , a jedynie zakres dla całego zbioru. Oznacza to, że ocena danej cechy na najwyższym
lub najniższym poziomie odnosi się do najwyższego lub najniższego poziomu w danej próbce
reprezentatywnej. Bezwzględnie, w sposób uniwersalny , oceniona cecha na skrajnym poziomie nie
musi być idealna, lub przeciwnie bardzo zła. Jest Tylka najlepsza lub najgorsza dla danego zbioru.
Wartość nieruchomości gruntowej oblicza się wg wzoru:
WR = WG x P
gdzie:
WG –
P–

wartość rynkowa 1 m² powierzchni nieruchomości,
powierzchnia gruntu.
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Zgodnie ze Standardem PKZW NI 1 przy zastosowaniu metody omówionej powyżej można stosować
dodatkowy współczynnik korekcyjny „K” z przedziału [0,90 - 1,10]. Współczynnik ten może być
uwzględniany wyłącznie w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, na przykład, gdy
nieruchomość posiada wady lub zalety wykraczające poza cechy rynkowe lub występuje wyraźna
zmiana relacji pomiędzy popytem i podażą. Uwzględnianie współczynnika korekcyjnego K winno być
w każdym przypadku uzasadnione przez rzeczoznawcę majątkowego przez sformułowanie
odpowiedniej klauzuli.
Dla działki nr ewid. 51 zastosowano współczynnik K = 1,1 ze względu na media jakie zostały
podłączone do nieruchomości.
Do oszacowani a udziału 1/8 cz nieruchomości zastosowano współczynnik K = 0,9 ze względu na
mniejszościowy udział, nie pozwalający na swobodne zarządzanie nieruchomością.
2. OSZACOWANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ GRUNTU
7.1.

Analiza i charakterystyka rynku

Dla potrzeb wyceny określono :




Rynek lokalny - rynek nieruchomości niezabudowanych przeznaczonymi pod zabudowę
jednorodzinną
Obszar rynku – Skarżysko Kamienna
Okres badania cen – listopad 2016 – grudzień 2018 r.

Do analizy porównawczej wybrano transakcje sprzedaży nieruchomości przeznaczone pod zabudowę
jednorodzinną–z obszaru Skarżyska Kamiennej. Wybrano transakcje nieruchomościami , które miały
miejsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy na tzw. rynku wtórnym.
Poniżej podano dane transakcyjne w przedmiotowym rejonie, przy czym ceny nieruchomości podano w
przeliczeniu na 1 m2 powierzchni gruntu.
Tab. Nr 1 – Transakcje nieruchomościami niezabudowanymi przeznaczonymi pod zabudowę
jednorodzinną do wyceny działki nr 51
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RCiWN
6685
6719
6730
6752
6757
6789
6787
6832
6841
6859
6865
6867
6855

Data
transakcji.
2016-12-17
2017-02-28
2017-03-02
2017-03-31
2017-04-14
2017-05-24
2017-05-29
2017-06-22
2017-07-05
2017-08-25
2017-08-29
2017-09-06
2017-09-08

Rep. A nr
5498
847
863
2147
2550
3680
6787
6832
6841
6859
6865
4582
6855

Ulica
Obywatelska
Grabowa
Granitowa
Marmurowa
Tysiąclecia
Oleśnicka
Partyzantów
Piękna
Leśna Polana
Limanowskiego
Piękna
Piękna
Bobowskich

Cena
Powierzchnia
całkowita
gruntu
78 000,00
947
110 000,00
809
49 500,00
528
160 000,00
1 064
246 000,00
1 892
30 000,00
500
80 000,00
1 117
55 000,00
713
81 600,00
832
35 000,00
516
66 000,00
718
60 000,00
713
62 500,00
557

Cena za
1 m²
82
136
94
150
130
60
72
77
98
68
92
84
112
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14
15
16
17
18
19
20
21
22

6879
6901
6913
6929
6930
6947
6948
7075
7074

2017-09-20
2017-10-12
2017-11-02
2017-12-01
2017-12-12
2018-01-03
2018-01-10
2018-06-19
2018-06-27

23

7116

2018-08-02

24

7203

2018-11-19

Wileńska
Pułaskiego
Wileńska
Piękna
Krzemowa
Sezamkowa
Ponurego
Rybickiego
Towarowa
SW. Brata
5042
Alberta
8133 Armii Krajowej
6695
6901
7933
6263
6317
27
239
2549
4128

115 000,00
180 000,00
150 000,00
60 000,00
77 500,00
75 000,00
65 030,00
60 000,00
206 000,00

1 043
1 000
1 031
713
532
751
929
872
1 457

110
180
145
84
146
100
70
69
141

90 000,00

1 114

81

90 000,00

500

180

Tab. Nr 1 – Transakcje nieruchomościami niezabudowanymi przeznaczonymi pod zabudowę MN do
wyceny działki nr 44

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RCiWN
6733
6863
7097
6707
6789
6859
7075
6948
6787
6832
7116

Data
transakcji.
2017-03-02
2017-08-28
2018-07-09
2017-01-26
2017-05-24
2017-08-25
2018-06-19
2018-01-10
2017-05-29
2017-06-22
2018-08-02

Rep. A
nr
1029
6863
4556
501
3680
6859
2549
239
6787
6832
5042

Ulica
Obównicza
bd
Chemiczna
Reja
Oleśnicka
Limanowskiego
Rybickiego
Ponurego
Partyzantów
Piękna
SW. Brata Alberta

Cena
całkowita
45 000,00
35 000,00
20 000,00
17 500,00
30 000,00
35 000,00
60 000,00
65 030,00
80 000,00
55 000,00
90 000,00

Powierzchnia
gruntu

Cena za 1
m²

1 478
1 100
608
501
500
516
872
929
1 117
713
1 114

30
32
33
35
60
68
69
70
72
77
81

W wyniku analizy rynku lokalnego stwierdzono, że:






ceny nieruchomości niezabudowanych na badanym rynku są zróżnicowane, a cena 1 m2 zależy
od lokalizacji, sąsiedztwa, przeznaczenia w planie, możliwości rozwoju, powierzchni gruntu,
uzbrojenia w media oraz dojazdu;
ceny nieruchomości niezabudowanych kształtują się średnio na poziomie ok. 26 zł/m2,w
przedziale od ok. 11 zł/m2 do 51 zł/m2., przy czym nieruchomości zlokalizowane w centrum
miasta osiągają najwyższe ceny.
ceny nieruchomości w badanym okresie utrzymywały się na stałym poziomie, dlatego też cen
transakcyjnych nie korygowano współczynnikiem upływu czasu.
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Określenie cech rynkowych i ich ocena

7.2.

Na podstawie analizy transakcji oraz informacji uzyskanych z biur pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami ustalono cechy mające największy wpływ na ceny.
Cechy rynkowe i ich wagi dla określonego rynku lokalnego nieruchomości są następujące:
Tab.2
Udział cechy w ΔC - waga cechy

Rodzaj cechy
Lokalizacja

30%

Przeznaczenie w planie/studium

20%

Sąsiedztwo i otoczenie

10%

Powierzchnia gruntu

15%

Możliwości zagospodarowania

15%

Dojazd do nieruchomości

10%

Razem

100%

Dla potrzeb szacowania, w ramach ustalonych cech rynkowych przyjęto następującą skalę ocen:
Tab. 3
Lp.

Cechy rynkowe

1

Lokalizacja i sąsiedztwo

2

Sąsiedztwo

2

Wielkość działki

5

Przeznaczenie w planie

4

Możliwości
zagospodarowania

5

Dojazd do nieruchomości

Ocena
Bardzo dobra – centrum miasta
Dobra –obrzeża centrum
Słaba – pozostałe lokalizacje
Bardzo dobra – obszar miasta ,zabudowa mieszkaniowa i usługowa
Dobra – Rejon na obrzeżach miast , zabudowa przemysłowa
Słaba – tereny niezabudowane , nieuporządkowane
Bardzo dobra – do 600 m2
Dobra – 600 – 1 000 m2
Słaba – powyżej 1 000 m2
Bardzo dobry – MN/U
Dobra –MN
Słaba – inne
Bardzo dobra – bez ograniczeń
Dobra – istnieją ograniczenia fizyczne lub prawne
Bardzo dobry – bezpośredni dojazd od głównej drogi drogą asfaltową , dostęp do drogi
publicznej
Dobry – bezpośredni dojazd od bocznej drogi, dostęp do drogi publicznej
Słaby – brak dojazdu, brak dostępu do drogi publicznej

Ocena działki nr 51 na tle rynku lokalnego
Tab. nr 4
Cecha rynkowa

Działka nr 51

Lokalizacja
Sąsiedztwo i otoczenie
Powierzchnia gruntu
Przeznaczenie w planie/studium
Możliwości zagospodarowania
Dojazd do nieruchomości

dobra
dobre
słaba
dobre
dobre
dobry

Nieruchomość o C
max
bardzo dobra
dobre
bardzo dobra
dobre
bardzo dobre
bardzo dobry

Nieruchomość o C
min
dobra
słabe
słaba
dobre
dobre
dobry
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Ocena działki nr 44 na tle rynku lokalnego
Tab. nr 5
Działka nr 44

Cecha rynkowa
Lokalizacja
Sąsiedztwo i otoczenie
Powierzchnia gruntu
Przeznaczenie w planie/studium
Możliwości zagospodarowania
Dojazd do nieruchomości

słaba
słabe
słabe
słaba
słabe
słaby

Nieruchomość o C
max
dobra
dobre
bardzo dobra
dobre
bardzo dobre
bardzo dobry

Nieruchomość o C
min
słaba
słabe
słaba
dobre
słabe
słaby

Oszacowanie wartości rynkowej działki nr ewid 51

7.1.

Na podstawie danych zawartych w tabeli Nr 1 przyjęto następujące dane wyjściowe:
C min

60

C min / C śr

0,557

C max

180

C max / C śr

1,670

C śr

108

Dla obliczonych zakresów sum współczynników korygujących Wd i Wg w oparciu o procentowe
wagi cech i usytuowanie ceny średniej w przedziale pomiędzy cenami minimalną i maksymalną
oszacowano wartości współczynników korygujących dla poszczególnych cech a następnie wartość
współczynnika korygującego cenę średnią. Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej:
Tab. nr 6
Rodzaj współczynnika

Lokalizacja
Sąsiedztwo i otoczenie
Powierzchnia gruntu
Przeznaczenie w planie/studium
Możliwości zagospodarowania
Dojazd do nieruchomości
Razem

10.1.1.

Zakres współczynników
korygujących

Udział
cechy w
ΔC - waga
cechy

Cmin/Cśr *
waga

Cmax/Cśr *
waga

30%
10%
15%
20%
15%
10%
100%

0,167
0,056
0,083
0,111
0,083
0,056
0,557

0,501
0,167
0,250
0,334
0,250
0,167
1,670

Wartość
współczynników

0,334
0,111
0,083
0,223
0,167
0,111
1,030

Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości

Rynkową wartość jednostkową WR1m² nieruchomości określa się wg formuły:
n

WR1m² = Cśr x  Ui
i =1

gdzie:
Cśr – cena średnia z próbki reprezentatywnej
Ui – współczynniki korygujące poszczególne cechy rynkowe
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Wartość rynkową nieruchomości WR określamy wg formuły:
WR = WR1m² x P
gdzie:
WR1m² – jednostkowa wartość rynkowa
Pu
– powierzchnia nieruchomości
Stąd wartość jednostkową 1m² powierzchni nieruchomości oszacowano na kwotę:
WR1m² = 108 zł/m² x 1,030 = 111 zł/m²
Do wyceny zastosowano współczynnik K=1,1 ze względu na media znajdujące się na działce .
Stąd wartość rynkową działki gruntu nr 51 oszacowano na kwotę:
WR1= 1393 m2 * 111 zł/m2* 1,1 = 170 085 zł
7.2.

Oszacowanie wartości rynkowej działki nr ewid 44

Na podstawie danych zawartych w tabeli Nr 1 przyjęto następujące dane wyjściowe:
C min

30

C min / C śr

0,535

C max

81

C max / C śr

1,419

C śr

57

Dla obliczonych zakresów sum współczynników korygujących Wd i Wg w oparciu o procentowe
wagi cech i usytuowanie ceny średniej w przedziale pomiędzy cenami minimalną i maksymalną
oszacowano wartości współczynników korygujących dla poszczególnych cech a następnie wartość
współczynnika korygującego cenę średnią. Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej:
Tab. nr 7

Rodzaj współczynnika

Lokalizacja
Sąsiedztwo i otoczenie
Powierzchnia gruntu
Przeznaczenie w planie/studium
Możliwości zagospodarowania
Dojazd do nieruchomości
Razem

Zakres współczynników
korygujących

Udział
cechy w
ΔC - waga
cechy

Cmin/Cśr *
waga

Cmax/Cśr *
waga

30%
10%
15%
20%
15%
10%
100%

0,160
0,107
0,053
0,080
0,080
0,053
0,535

0,426
0,284
0,142
0,213
0,213
0,142
1,419

Wartość
współczynników

0,160
0,107
0,053
0,080
0,080
0,000
0,481
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10.1.2.

Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości

Wartość jednostkową 1m² powierzchni nieruchomości oszacowano na kwotę:
WR1m² = 57 zł/m² x 0,481 = 27 zł/m²
Stąd wartość rynkową działki gruntu nr 51 oszacowano na kwotę:
WR2= 1649 m2 * 27 zł/m2 = 44 523 zł
10.1.3.

Oszacowanie wartości rynkowej 1/8 cz nieruchomości
Oszacowana wartość
[zł]

dz.ewid. nr 51

170 085

dz. ewid. nr 44

44 523

RAZEM nieruchomość

214 608
K=0,9

Udział 1/8 cz.

193 147
24 143

8. WYNIK KOŃCOWY WYCENY

Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU)1/8 cz. nieruchomości
położonej w Skarżysku Kamiennej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 51 i 44 oszacowano w
wysokości:
WR = 24 143 zł
słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote

9. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA
1. Operat został sporządzony zgodnie z przepisami prawa, a także zgodnie ze stanem faktycznym i
prawnym.
2. Operat został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.09.2041r.,
wraz z późniejszymi zmianami,
a także zgodnie ze “Standardami Zawodowymi
Rzeczoznawców Majątkowych".
3. Wyciąg z operatu, o którym mowa w art.158 ustawy z dnia 21.07.1997r. o gospodarce
nieruchomościami, zostanie przekazany do właściwego organu, zgodnie z wyżej wymienionym
Rozporządzeniem.
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4. Operat został opracowany dla celu określonego w punkcie 2 i autor nie bierze odpowiedzialności
wobec osób trzecich wykorzystujących operat w innym celu, niż ten, dla którego został
sporządzony.
5. Operat nie stanowi ekspertyzy technicznej i autor nie bierze odpowiedzialności za wady
ukryte nieruchomości.
6. Operat jest opracowaniem autorskim, nie może być publikowany w całości lub w części
w jakikolwiek sposób bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści tej publikacji.
7. Treść opinii nie może być ujawniana osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji przewidzianych
przez przepisy prawa polskiego lub zagranicznego oraz na podstawie nakazu sądowego.
8. Rzeczoznawca dołożył wszelkich starań by operat zawierał kompletne i prawdziwe
informacje dotyczące przedmiotu wyceny. Jednakże oględziny nie stanowią ekspertyzy
technicznej przedmiotu wyceny, a rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady
ukryte przedmiotu wyceny, których występowania nie mógł stwierdzić przy dokonaniu
oględzin, ani też na podstawie powołanych w operacie źródeł danych merytorycznych.
Rzeczoznawca przyjął wszystkie dane otrzymane od Zamawiających w dobrej wierze nie
ponosi odpowiedzialności za rzetelność.
9. Podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości stanowiły dokumenty i materiały
wymienione w pkt. 3.5.., udostępnione przez zamawiającego.
10. Obliczenia wykonane zostały z pomocą arkusza kalkulacyjnego. Wyniki pośrednie mogą być
obarczone minimalnymi niedokładnościami wynikającymi z zaokrągleń do liczb całkowitych.
11. Oszacowana wartość może ulec zmianie w wyniku zmian koniunktury gospodarczej oraz zmian
rynku lokalnym. Oszacowana wartość nie obejmuje podatku VAT.
12. Operat zawiera 29 ponumerowanych stron i załączniki.

Bożenna Dziurkowska
Rzeczoznawca majątkowy
Nr upr 4124
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