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Wyciąg z operatu szacunkowego 

 
1. Opis nieruchomości:  

Przedmiot wyceny stanowi nieruchomość 
gruntowa niezabudowana złożona  
z działki nr 307/12 o pow. 0,0225 ha objęta 
KW nr KR1O/00061920/4 Sądu Rejonowego 
w Olkuszu, położona przy ul. Zadolnej  
w obrębie Ryczówek, w gminie wiejskiej 
Klucze, w powiecie olkuskim, w województwie 
małopolskim. Nieruchomość położona 
niekorzystnie – działka usytuowana w strefie 
peryferyjnej miejscowości Ryczówek, przy ul. 
Zadolnej, w odległości ok. 2,5 km do drogi 
wojewódzkiej nr DW791, ok. 1,7 km od szkoły 
podstawowej i ok. 7 km na południe od Rynku 
w Kluczach. Otoczenie nieruchomości 
korzystne – działka usytuowana w 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (zwłaszcza od strony południowej) oraz terenów otwartych niezabudowanych i 
terenów zieleni leśnej (zwłaszcza od strony wschodniej). Dojazd do nieruchomości bardzo dobry 
– działka z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ul. Zadolnej, utwardzonej asfaltem, ale 
zbyt wąskiej dla ruchu dwukierunkowego (szerokość ok. 3 m, z możliwością poszerzenia pasa 
utwardzeń drogowych). Uzbrojenie działki niepełne - działka ma dostęp do sieci wodociągowej, 
elektrycznej i gazowej, brak sieci kanalizacyjnej. 
Stan zagospodarowania działki średni – działka ma kształt zbliżony do prostokąta o średniej 
długości ok. 50 m i szerokości ok. 4,5 m. Ukształtowanie terenu istotnie nierównomierne, działka z 
widocznym wzniesieniem w kierunku północno-wschodnim. Działka porośnięta niską koszoną 
trawą. Od strony południowej graniczy z ogrodzeniem z płyt betonowych (stanowiącym własność 
właściciela nieruchomości sąsiedniej przy ul. Zadolnej 6a). Od strony północnej nieruchomość 
graniczy z działką porośniętą niekoszoną trawą, pojedynczymi krzewami i drzewami, z widocznym 
wzniesieniem w kierunku północno-wschodnim. Od strony wschodniej wyceniana nieruchomość 
graniczy z działką porośniętą koszoną trawą. W trakcie oględzin właściciel działki oświadczył, iż 
stanowi ona działkę dojazdową do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 307/15, stanowiącej 
własność jego brata. 
 
2. Cel wyceny: określenie wartości rynkowej nieruchomości do potrzeb postępowania 
upadłościowego. 
3. Zakres wyceny: prawo odrębnej własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
4. Zastosowane podejście wyceny: podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej 
5. Zestawienie wyników wyceny:  
Wartość rynkowa nieruchomości - działki nr 307/12 objętej KW  
nr KR1O/00061920/4, położonej w obrębie Ryczówek,  
w gminie Klucze, wynosi:       7 715 zł tj.  34,29  zł/m2 
Słownie: siedem tysięcy siedemset piętnaście złotych 

 
Wartość rynkowa udziału 1/2 części w nieruchomości jw. wynosi:  3 857 zł 
Słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 
Wartość rynkowa udziału 1/4 części w nieruchomości jw. wynosi:  1 929 zł   
Słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 
 
6. Data opisu i określenia stanu nieruchomości: 16 kwietnia 2021 r.   
7. Data sporządzenia operatu:  26 kwietnia 2021 r.  
8.  Pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego: 
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Informacje z opisu zgodnie z art. 311, 313, 315 i 345 Pr. up. 
 

Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości:  
Wartość rynkowa nieruchomości - działki nr 307/12 objętej  
KW nr KR1O/00061920/4, położonej w obrębie Ryczówek,  
w gminie Klucze, wynosi:       7 715 zł tj.  34,29  zł/m2 
 
Słownie: siedem tysięcy siedemset piętnaście złotych 
 

Wartość rynkowa udziału 1/2 części w nieruchomości jw. wynosi:  3 857 zł 
Słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 
Wartość rynkowa udziału 1/4 części w nieruchomości jw. wynosi:  1 929 zł   
Słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 
 

1. Oznaczenie nieruchomości, jej granice, obszar, oznaczenie księgi wieczystej:  
Przedmiot wyceny stanowi nieruchomość gruntowa niezabudowana złożona z działki nr 307/12 o 
pow. 0,0225 ha objęta KW nr KR1O/00061920/4 Sądu Rejonowego w Olkuszu, położona przy ul. 
Zadolnej w obrębie Ryczówek, w gminie wiejskiej Klucze, w powiecie olkuskim, w województwie 
małopolskim.  
Nieruchomość położona niekorzystnie – działka usytuowana w strefie peryferyjnej miejscowości 
Ryczówek, przy ul. Zadolnej, w odległości ok. 2,5 km do drogi wojewódzkiej nr DW791, ok. 1,7 km 
od szkoły podstawowej i ok. 7 km na południe od Rynku w Kluczach. Otoczenie nieruchomości 
korzystne – działka usytuowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(zwłaszcza od strony południowej) oraz terenów otwartych niezabudowanych i terenów zieleni 
leśnej (zwłaszcza od strony wschodniej). Dojazd do nieruchomości bardzo dobry – działka z 
bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ul. Zadolnej, utwardzonej asfaltem, ale zbyt wąskiej 
dla ruchu dwukierunkowego (szerokość ok. 3 m, z możliwością poszerzenia pasa utwardzeń 
drogowych). Uzbrojenie działki niepełne - działka ma dostęp do sieci wodociągowej, elektrycznej i 
gazowej, brak sieci kanalizacyjnej. 
Stan zagospodarowania działki średni – działka ma kształt zbliżony do prostokąta o średniej 
długości ok. 50 m i szerokości ok. 4,5 m. Ukształtowanie terenu istotnie nierównomierne, działka z 
widocznym wzniesieniem w kierunku północno-wschodnim. Działka porośnięta niską koszoną 
trawą. Od strony południowej graniczy z ogrodzeniem z płyt betonowych (stanowiącym własność 
właściciela nieruchomości sąsiedniej przy ul. Zadolnej 6a). Od strony północnej nieruchomość 
graniczy z działką porośniętą niekoszoną trawą, pojedynczymi krzewami i drzewami, z widocznym 
wzniesieniem w kierunku północno-wschodnim. Od strony wschodniej wyceniana nieruchomość 
graniczy z działką porośniętą koszoną trawą. W trakcie oględzin właściciel działki oświadczył, iż 
stanowi ona działkę dojazdową do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 307/15, stanowiącej 
własność jego brata. 
2. Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz 

przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem: brak 
3. Stwierdzone prawa i obciążenia: 
Współwłaścicielami nieruchomości objętej KW nr KR1O/00061920/4 są: 
- Jan Kopeć (Henryk, Henryka) i Irena Kopeć (Stanisław, Krystyna) w udziale ½ części w ramach 
wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, na podstawie: Aktu Własności Ziemi nr 6470/75 z 
dnia 30.05.1975 r. (data wpisu do KW – 14.10.2004 r.) oraz na podstawie umowy darowizny nr 
5478/04 z dnia 24.08.2004 r. (data wpisu do KW – 14.10.2004 r.) 
- Krystian Marek Kopeć (Krzysztof, Mariola) w udziale ¼ części, na podstawie: umowy darowizny 
oraz umowy ustanowienia służebności gruntowej nr 716/2019 z dnia 16.02.2019 r. (data wpisu do 
KW – 10.05.2019 r.) 
- Mateusz Rajmund Kopeć (Krzysztof, Mariola) w udziale ¼ części, na podstawie: umowy 
darowizny oraz umowy ustanowienia służebności gruntowej nr 716/2019 z dnia 16.02.2019 r. (data 
wpisu do KW – 10.05.2019 r.) 
Dział III. Prawa, ciężary i ograniczenia: 
- WPIS NR 6, 7, 8: Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości objętej niniejszą księgą 
wieczystą. Przedmiot wykonania: 1/2 części nieruchomości stanowiąca własność Ireny Kopeć i 
Jana Kopeć na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej 
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Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Sygma Banque Societe 
Anonyme (Sa) z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce 
- WPIS NR 23: Ostrzeżenie o przyłączeniu się do egzekucji z nieruchomości kolejnego wierzyciela 
tj. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko 
dłużnikowi Janowi Kopeć w sprawie KM 1327/18 na podstawie tytułu wykonawczego Sądu 
Rejonowego Lublin Zachód z dnia 12.07.2012 r. sygn. VI NC-E 1016799/12 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Wrocław, 140317429 
- WPIS NR 24: Ostrzeżenie o przyłączeniu się do egzekucji z nieruchomości kolejnego wierzyciela 
tj. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko 
dłużnikowi Janowi Kopeć w sprawie KM 1696/18 na podstawie tytułu wykonawczego Sądu 
Rejonowego w Olkuszu z dnia 07.12.2015 r. sygn. I NC 2160/15 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Wrocław, 140317429 
- WPIS NR 25: Ostrzeżenie o przyłączeniu się do egzekucji z nieruchomości kolejnego wierzyciela 
tj. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko 
dłużnikowi Janowi Kopeć w sprawie KM 1695/18 na podstawie tytułu wykonawczego Sądu 
Rejonowego w Olkuszu z dnia 07.12.2015 r. sygn. I NC 2159/15 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Wrocław, 140317429 
- WPIS NR 26: Ostrzeżenie o przyłączeniu się do egzekucji z nieruchomości kolejnego wierzyciela 
tj. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu z 
udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości należącej do dłużnika Kopeć Jana i Ireny Kopeć 
na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej 
Przedmiot wykonania: ½ części nieruchomości stanowiąca własność Ireny Kopeć i Jana Kopeć na 
zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Wrocław 
Dokumenty będące podstawą wpisu: 
Nr podstawy wpisu: 6 - Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do 
zapłaty długu, Km 71/10, 2010-04-08, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu - 
Maria Machejek - Kancelaria Komornicza w Olkuszu (data wpisu do KW – 16.04.2010 r.) 
Nr podstawy wpisu: 7 - Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do 
zapłaty długu, Km 436/10, 2010-04-27, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu - 
Maria Machejek-Kancelaria Komornicza w Olkuszu (data wpisu do KW – 25.05.2010 r.) 
Nr podstawy wpisu: 8 - Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do 
zapłaty długu, KM 525/10, 2010-04-27, Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu-
Maria Machejek - Kancelaria Komornicza w Olkuszu (data wpisu do KW – 25.05.2010 r.) 
Nr podstawy wpisu: 23 - Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do 
zapłaty długu, KM 1327/18, 2019-12-06, Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu 
Natalia Gretschel (data wpisu do KW – 22.09.2020 r.) 
Nr podstawy wpisu: 24 - Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do 
zapłaty długu, KM 1696/18, 2019-12-11, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu 
Natalia Gretschel; 229 (data wpisu do KW – 23.09.2020 r.) 
Nr podstawy wpisu: 25 - Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do 
zapłaty długu, KM 1695/18, 2019-12-11, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu 
Natalia Gretschel (data wpisu do KW – 25.09.2020 r.) 
Nr podstawy wpisu: 26 -  Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do 
zapłaty długu, KM 1699/18, 2019-12-31, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu - 
Natalia Gretschel - Kancelaria Komornicza Nr IV w Olkuszu (data wpisu do KW – 09.04.2021 r.) 
Dział IV. Hipoteki: brak hipotek. 
4. Umowy ubezpieczenia: brak. 
5. Osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki: 
- Jan Kopeć (Henryk, Henryka) i Irena Kopeć (Stanisław, Krystyna) w udziale ½ części w ramach 
wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, na podstawie: Aktu Własności Ziemi nr 6470/75 z 
dnia 30.05.1975 r. (data wpisu do KW – 14.10.2004 r.) oraz na podstawie umowy darowizny nr 
5478/04 z dnia 24.08.2004 r. (data wpisu do KW – 14.10.2004 r.) 
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- Krystian Marek Kopeć (Krzysztof, Mariola) w udziale ¼ części, na podstawie: umowy darowizny 
oraz umowy ustanowienia służebności gruntowej nr 716/2019 z dnia 16.02.2019 r. (data wpisu do 
KW – 10.05.2019 r.) 
- Mateusz Rajmund Kopeć (Krzysztof, Mariola) w udziale ¼ części, na podstawie: umowy 
darowizny oraz umowy ustanowienia służebności gruntowej nr 716/2019 z dnia 16.02.2019 r. (data 
wpisu do KW – 10.05.2019 r.) 
6. Sposób korzystania z nieruchomości przez stronę upadłą: nieruchomość niezabudowana, 

nieużytkowana gospodarczo dla pożytków ekonomicznych. Przeznaczona do wykorzystania 
wyłącznie jako dojazd do działki nr 307/15 położonej od strony wschodniej. 

7. Zgłoszone prawa do nieruchomości: brak 
8. Inne szczegóły istotne dla przeprowadzenia opisu i oszacowania:   

• Oględziny nieruchomości zostały dokonane w warunkach pełnego dostępu do nieruchomości, 
nie była ograniczona możliwość dostępu do przedmiotu oględzin. 

• Współwłaściciel nieruchomości (Upadły) był obecny podczas oględzin przedmiotu wyceny dnia 
14 kwietnia 2021 r. 

• Do celów wyceny wykorzystano powierzchnię działki wynikającą z powiatowej ewidencji 
gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu.  

• Zakres wyceny obejmuje udział ½ części we własności działki niezabudowanej objętej KW nr 
KR1O/000061920/4. Zgodnie z art. 1009 kpc w razie skierowania egzekucji do ułamkowej 
części nieruchomości opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość, a sumą oszacowania 
takiej części jest odpowiednia część sumy oszacowania całej nieruchomości. 

• Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie obejmuje podatków i opłat związanych ze 
sprzedażą nieruchomości, w tym podatku VAT, który należy ustalić zgodnie z wymogami 
przepisów prawa podatkowego. 

• Na podstawie wytycznych jak w art. 36 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 
września 2004 r. ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, wartość 
nieruchomości określono z uwzględnieniem aktualnego sposobu użytkowania szacowanej 
nieruchomości (ciąg dojazdowy do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z planem 
miejscowym w obszarze terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) ponieważ zgodnie z 
art. 134 u.g.n. przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia (pod wykonanie 
drogi dojazdowej), nie powoduje zwiększenia jej wartości. Budowę drogi dojazdowej do działki 
sąsiedniej należy rozumieć jako cel wywłaszczenia, a więc wtórne przeznaczenie nieruchomości, 
natomiast pierwotnym przeznaczeniem szacowanej nieruchomości jest funkcja wynikająca z planu 
miejscowego, tj. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a właśnie działka usytuowana jest 
na gruntach o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zieleni leśnej. Ponieważ wtórne 
przeznaczenie nie daje zwiększenia wartości nieruchomości, nieruchomość przeznaczana na cel 
publiczny winna być wyceniana wg stanu wynikającego z pierwotnego przeznaczenia czyli 
aktualnego sposobu użytkowania w rozumieniu przepisów art. 134 ust. 3 i 4  ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Powinna być bowiem zastosowana zasada korzyści (słusznego 
odszkodowania) wynikająca wprost z ww. przepisu. W przypadku szacowanej nieruchomości nie 
mamy do czynienia z celem publicznym, lecz prywatnym, ale przez analogię możemy zastosować 
te przepisy (działka będzie stanowić drogę wewnętrzną (par. 36 ust. 6.5 Rozp.) 

• Zgodnie z art. 311 Ustawy – Prawo upadłościowe: 
1. Likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż z wolnej ręki lub w drodze przetargu lub 
aukcji przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, nieruchomości  
i ruchomości, wierzytelności oraz innych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości 
albo przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i wykonanie innych jego praw 
majątkowych. 
1a. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej przysługuje prawo 
wykupu składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie obronności  
i bezpieczeństwa państwa.  
1aa. O zamiarze sprzedaży składników majątku służących do prowadzenia działalności  
w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa syndyk zawiadamia Ministra Obrony 
Narodowej, który może przedstawić sędziemu-komisarzowi w terminie: 
1) tygodnia od dnia zawiadomienia – opinię albo 
2) trzydziestu dni od dnia zawiadomienia – oświadczenie o skorzystaniu z prawa wykupu,  

o którym mowa w ust. 1a. 
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1ab. Wykup, o którym mowa w ust. 1a, jest dokonywany po cenie sprzedaży ustalonej na 
podstawie dowodu z opinii biegłego, przy czym cena nie może być niższa niż kwota możliwa do 
uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona  
o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Koszty 
opinii biegłego ponosi Skarb Państwa. 
1ac. Na postanowienie ustalające cenę sprzedaży, po której jest dokonywany wykup, o którym 
mowa w ust. 1a, zażalenie przysługuje Ministrowi Obrony Narodowej, wierzycielom oraz 
upadłemu. 
Przedmiotowa nieruchomość nie służy do prowadzenia działalności w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa państwa, więc ustęp 1a, 1aa, 1ab i 1ac nie dotyczą niniejszej 
wyceny. 
1ad. W przypadku wykupu składników majątku obciążonych zastawem rejestrowym, 
przepisów art. 327 i art. 328  nie stosuje się. Z ceny sprzedaży wyodrębnia się wartość rzeczy 
obciążonych zastawem i przeznacza się ją na zaspokojenie zastawnika stosownie do 
przepisów art. 336 i art. 340. 
2. W przypadkach wskazanych w ustawie likwidacja ruchomości obciążonych zastawem 
rejestrowym oraz wierzytelności i praw obciążonych zastawem rejestrowym lub zastawem 
finansowym może nastąpić także przez przejęcie ich przez wierzyciela będącego zastawnikiem 
zastawu rejestrowego lub zastawu finansowego, jeżeli umowa o ustanowieniu zastawu przewiduje 
zaspokojenie zastawnika w drodze przejęcia przedmiotu zastawu. 
3. Przepisy dotyczące likwidacji w drodze sprzedaży ruchomości oraz przejęcia ruchomości 
obciążonych zastawem rejestrowym stosuje się odpowiednio do sprzedaży i przejęcia przez 
wierzyciela zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona zastawem rejestrowym, jak wskazuje treść 
KW gruntowej, więc ustęp 1ad, 2 i 3 nie dotyczą niniejszej wyceny. 

• Zgodnie z art. 313 Ustawy – Prawo upadłościowe: 
1. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 
Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także 
powstałe po ogłoszeniu upadłości. 
2. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych 
ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych 
sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5. W miejsce prawa, które 
wygasło, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartości wygasłego prawa z ceny uzyskanej 
ze sprzedaży obciążonej nieruchomości. Skutek ten powstaje z chwilą zawarcia umowy 
sprzedaży. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek sprzedaży, jest prawomocny 
plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej. Podstawą wykreślenia 
hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości. 
3. Pozostają w mocy bez potrącania ich wartości z ceny nabycia służebność drogi koniecznej, 
służebność przesyłu oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy 
wznoszeniu budowli lub innego urządzenia. Użytkowanie oraz prawa dożywotnika pozostają w 
mocy, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość 
nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania i praw dożywotnika znajduje pełne 
pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w tym ostatnim wypadku wartość tych praw będzie zaliczona 
na cenę nabycia. 
4. Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej w zarzutach do planu 
podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej, sędzia-komisarz może 
postanowić, że służebność gruntowa, która nie znajduje pełnego pokrycia w cenie nabycia, zostaje 
utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości władnącej konieczna, a nie obniża w sposób 
istotny wartości nieruchomości obciążonej. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje 
zażalenie. Jeżeli wniosek o wyłączenie zgłoszony został w zarzutach, podlega rozpoznaniu razem 
z zarzutami. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek służebnościami 
gruntowymi, służebnościami budynkowymi i służebnościami przesyłu, bądź innymi 
prawami rzeczowymi ujawnionymi w KW. Ustęp 2, 3 i 4 nie dotyczą niniejszej wyceny. 
5. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru 
okrętowego. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta prawem odrębnej własności, więc 
ustęp 5 nie dotyczy niniejszej wyceny. 
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6. Do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości odpowiednie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego: art. 1004 (egzekucja z ułamkowej części nieruchomości  
i z użytkowania wieczystego), art. 1005 (zawiadomienie o zajęciu ułamkowej części 
nieruchomości), art. 1007 (zarząd ułamkową częścią nieruchomości), art. 1009 opis i oszacowanie 
nieruchomości w razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości), art. 1012 
(obciążenia ułamkowej części nieruchomości) i art. 1013 (przysądzenie własności ułamkowej 
części nieruchomości a hipoteki wcześniej wpisane) Kodeksu postępowania cywilnego. 
Zgodnie z art. 1009 kpc w razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości 
opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość. Sumą oszacowania takiej części jest 
odpowiednia część sumy oszacowania całej nieruchomości. Jak wskazuje art. 1012 
Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przedmiotem egzekucji jest ułamkowa część 
nieruchomości, to obciążenia (inne niż hipoteka) ustanowione przed powstaniem 
współwłasności, jeżeli zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie 
dokumentu do zbioru lub zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji, pozostają 
w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia. Rozwinięciem tego artykułu jest art. 
1013 kpc stanowiący, że postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części 
nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem 
współwłasności. SN wyjaśnił w postanowieniu z 27.6.2002 r. (IV CKN 1167/00, Legalis), że 
zwrot „przed powstaniem współwłasności” oznacza niewątpliwie powstanie 
współwłasności ułamkowej. Hipoteki ustanowione po powstaniu współwłasności nie 
obciążają już całej nieruchomości, tylko jej ułamkową część. 

• Zgodnie z art. 315 Ustawy – Prawo upadłościowe: 
Sędzia-komisarz może wyłączyć określone składniki majątku z masy upadłości, w tym 
nieruchomość lub jej ułamkową część, jeżeli nie można ich zbyć z zachowaniem przepisów 
ustawy, a dalsze pozostawanie tych składników majątku w masie upadłości będzie niekorzystne 
dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy upadłości związanymi z tym kosztami. Na 
postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. 
Art. 315 nie ma wpływu na kształt niniejszej wyceny, ponieważ sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości w postępowaniu upadłościowym posiada skutki postępowania 
egzekucyjnego i może zostać przeprowadzona w pełni zgodnie z wymogami Prawa 
upadłościowego. 

• Zgodnie z art. 345 Ustawy – Prawo upadłościowe: 
1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzytelności zabezpieczone hipoteką, 
zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską, a także wygasające 
według przepisów ustawy prawa oraz skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na 
nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub 
statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego, podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z 
likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne 
koszty postępowania upadłościowego w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części sumy 
uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak niż o taką część kosztów postępowania upadłościowego, 
która wynika ze stosunku wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy upadłości. 
2. Wierzytelności i prawa, o których mowa w ust. 1, są zaspokajane w kolejności przysługującego 
im pierwszeństwa. Jeżeli z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu zaspokojeniu 
podlegają zarówno wierzytelności zabezpieczone hipoteką, jak i wygasające wg art. 313 ust. 2 
prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, o pierwszeństwie rozstrzyga chwila, od której liczy się 
skutki wpisu hipoteki, prawa lub roszczenia do KW. 
3. W równym stopniu z wierzytelnością zaspokaja się roszczenia o świadczenia uboczne objęte 
zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Przypadającą wierzycielowi sumę zalicza się 
przede wszystkim na należność główną, następnie na odsetki i pozostałe roszczenia o 
świadczenia uboczne, z tym że koszty postępowania uwzględnia się w ostatniej kolejności. 
Art. 345 Prawa upadłościowego nie dotyczy niniejszej wyceny, gdyż przedmiotu jej nie 
obciążają na datę wyceny jakiekolwiek hipoteki. 

 
 (pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 
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1. Przedmiot i zakres wyceny  

1.1. Przedmiot wyceny 
 
Przedmiot wyceny stanowi nieruchomość gruntowa niezabudowana złożona z działki nr 
307/12 o pow. 0,0225 ha objęta KW nr KR1O/00061920/4 Sądu Rejonowego w Olkuszu, 
położona przy ul. Zadolnej w obrębie Ryczówek, w gminie wiejskiej Klucze, powiat olkuski, 
województwo małopolskie. 
 
1.2. Zakres wyceny 
Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej udziału 1/2 części w prawie 
własności nieruchomości gruntowej opisanej w pierwszym akapicie pkt 1.1, do celów 
realizacji postępowania upadłościowego, z uwzględnieniem aktualnego sposobu 
użytkowania oraz stanu techniczno-użytkowego i poziomu cen. 
Zgodnie z przepisami prawa wartość nieruchomości określa Rzeczoznawca majątkowy.  
Zgodnie z art. 1009 kpc w razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości 
opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość. Sumą oszacowania takiej części jest 
odpowiednia część sumy oszacowania całej nieruchomości. 
Zakres wyceny jest zgodny z przepisami prawa.  
 

2. Cel wyceny 

Celem opracowania jest określenie wartości rynkowej udziału ½ części w nieruchomości 
jw. do celów postępowania upadłościowego według stanu z dnia czynności opisu i 
poziomu cen określonego na dzień sporządzenia operatu szacunkowego. 
 

3. Podstawy formalno - prawne i merytoryczne wyceny 

3.1. Podstawa formalna 
Podstawą formalną sporządzenia operatu jest postanowienie Sądu Rejonowego dla 
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 18.01.2020 r. (sygn. akt. VIII GUp 75/21) oraz 
zlecenie przesłane pocztą elektroniczną przez Syndyka masy upadłości dnia 07.04.2021 r. 
Zamawiający:  
Doradca Restrukturyzacyjny Syndyk Masy Upadłości Andrzej Mitręga - Nadzorca Sądowy, 
ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice 
Wykonawca:  
Adam Kościsz EKSPERT – Doradztwo i Wyceny, 32-540 Młoszowa, ul. Do Krzyża 11. 
Autor opinii:     
Adam Kościsz - Rzeczoznawca Majątkowy (Świadectwo nr 4417) oraz biegły sądowy 
Sądu Okręgowego w Krakowie z zakresu wyceny nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz 
wyceny przedsiębiorstw ustanowiony pismem z dnia 21 grudnia 2020 roku Sygn. Prez. 
Adm. SO.-511-3-74/2020. 
 

3.2. Podstawy prawne wyceny 
Metodyka szacowania wartości nieruchomości oparta została o przepisy: 

• Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.08.2020 r. w sprawie ogłoszenia jedn. 
tekstu ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2020 r. poz. 1575) 

• Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 
ze zm.) 

• Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1990 ze zm.), 
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• Rozporządzenia 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 ze zmianami).  

• Powszechne Krajowe Zasady Wyceny obejmujące Standardy Zawodowe 
Rzeczoznawców Majątkowych oraz Noty Interpretacyjne, zgodnie uchwałą Rady 
Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z 12 i 13 
grudnia 2007 r. W szczególności wykorzystano nowe standardy :  

• NOTA INTERPETACYJNA „Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie 
nieruchomości” 

• KSWP „Wartość rynkowa”, uchwalony dnia 19.09.2017 r., obowiązuje od dnia 
01.10.2017 r. 

• Wykorzystano także zgodnie z uchwałą nr 27/07 Rady Krajowej Polskiej Federacji 
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dnia 13 grudnia 2007 r. włączone do 
zbioru Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) następujące dotychczasowe 
(stare) standardy zawodowe wraz (z komentarzami do nich) opublikowane przez 
PFSRM w Standardach Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych Warszawa 2004, 
wydanie VIII +: 

• III.4 Zasady ustalania zużycia 
W wycenie wykorzystano także (głównie przy ocenie stanu nieruchomości) przepisy: 

• Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741). 

• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

• Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2204 ze zm.). 

 
3.3. Źródła danych merytorycznych 

• Ewidencja gruntów i budynków.  

• Mapa ewidencyjna i zasadnicza. 

• Księga wieczysta nr KR1O/00061920/4 Sądu Rejonowego w Olkuszu. 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze. 

• Oględziny nieruchomości oraz dokumentacja fotograficzna z dnia 14 kwietnia 2021 r.  

• Analiza cen rynkowych nieruchomości – baza danych kancelarii. 
 

4. Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości 

Stan nieruchomości określono na dzień oględzin tj. na dzień 14 kwietnia 2021 r.    
Wartość nieruchomości określono na dzień sporządzenia operatu szacunkowego.    
Operat szacunkowy z wyceny sporządzono dnia 26 kwietnia 2021 r.  
 

5.  Opis i określenie stanu nieruchomości 

5.1.  Stan prawny 
Stan prawny określono na podstawie badania księgi wieczystej nr KR1O/00061920/4 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu. Wypis z przedmiotowej KW stanowi 
załącznik do operatu. 
Z analizy treści KW wynika, że nieruchomość gruntowa złożona z działki nr 307/12 o 
całkowitej powierzchni 0,0225 ha jest położona w województwie małopolskim, w powiecie 
olkuskim, gmina Klucze, obręb Ryczówek. Właścicielami nieruchomości są:  
- Jan Kopeć (Henryk, Henryka) i Irena Kopeć (Stanisław, Krystyna) w udziale ½ części w 
ramach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, na podstawie: Aktu Własności 
Ziemi nr 6470/75 z dnia 30.05.1975 r. (data wpisu do KW – 14.10.2004 r.) oraz na 
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podstawie umowy darowizny nr 5478/04 z dnia 24.08.2004 r. (data wpisu do KW – 
14.10.2004 r.) 
- Krystian Marek Kopeć (Krzysztof, Mariola) w udziale ¼ części, na podstawie: umowy 
darowizny oraz umowy ustanowienia służebności gruntowej nr 716/2019 z dnia 
16.02.2019 r. (data wpisu do KW – 10.05.2019 r.) 
- Mateusz Rajmund Kopeć (Krzysztof, Mariola) w udziale ¼ części, na podstawie: umowy 
darowizny oraz umowy ustanowienia służebności gruntowej nr 716/2019 z dnia 
16.02.2019 r. (data wpisu do KW – 10.05.2019 r.) 
Dział III. Prawa, ciężary i ograniczenia: 
- WPIS NR 6, 7, 8: Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości objętej niniejszą 
księgą wieczystą. Przedmiot wykonania: 1/2 części nieruchomości stanowiąca własność 
Ireny Kopeć i Jana Kopeć na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Sygma Banque 
Societe Anonyme (Sa) z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce 
- WPIS NR 23: Ostrzeżenie o przyłączeniu się do egzekucji z nieruchomości kolejnego 
wierzyciela tj. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty przeciwko dłużnikowi Janowi Kopeć w sprawie KM 1327/18 na podstawie tytułu 
wykonawczego Sądu Rejonowego Lublin Zachód z dnia 12.07.2012 r. sygn. VI NC-E 
1016799/12 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Wrocław, 
140317429 
- WPIS NR 24: Ostrzeżenie o przyłączeniu się do egzekucji z nieruchomości kolejnego 
wierzyciela tj. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty przeciwko dłużnikowi Janowi Kopeć w sprawie KM 1696/18 na podstawie tytułu 
wykonawczego Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 07.12.2015 r. sygn. I NC 2160/15 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Wrocław, 
140317429 
- WPIS NR 25: Ostrzeżenie o przyłączeniu się do egzekucji z nieruchomości kolejnego 
wierzyciela tj. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty przeciwko dłużnikowi Janowi Kopeć w sprawie KM 1695/18 na podstawie tytułu 
wykonawczego Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 07.12.2015 r. sygn. I NC 2159/15 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Wrocław, 
140317429 
- WPIS NR 26: Ostrzeżenie o przyłączeniu się do egzekucji z nieruchomości kolejnego 
wierzyciela tj. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty we Wrocławiu z udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości należącej do 
dłużnika Kopeć Jana i Ireny Kopeć na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej 
Przedmiot wykonania: ½ części nieruchomości stanowiąca własność Ireny Kopeć i Jana 
Kopeć na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Wrocław 
Dokumenty będące podstawą wpisu: 
Nr podstawy wpisu: 6. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie 
do zapłaty długu, Km 71/10, 2010-04-08, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w 
Olkuszu - Maria Machejek - Kancelaria Komornicza w Olkuszu, Ul. Kr,.K.Wielkiego Nr 61 
(data wpisu do KW – 16.04.2010 r.) 
Nr podstawy wpisu: 7. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie 
do zapłaty długu, Km 436/10, 2010-04-27, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w 
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Olkuszu - Maria Machejek-Kancelaria Komornicza w Olkuszu, Ul. Kr,. K.Wielkiego Nr 61 
(data wpisu do KW – 25.05.2010 r.) 
Nr podstawy wpisu: 8. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie 
do zapłaty długu, KM 525/10, 2010-04-27, Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w 
Olkuszu-Maria Machejek-Kancelaria Komornicza w Olkuszu, Ul.Kr,.K.Wielkiego Nr 61. 
(data wpisu do KW – 25.05.2010 r.) 
Nr podstawy wpisu: 23. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie 
do zapłaty długu, KM 1327/18, 2019-12-06, Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w 
Olkuszu Natalia Gretschel (data wpisu do KW – 22.09.2020 r.) 
Nr podstawy wpisu: 24. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie 
do zapłaty długu, KM 1696/18, 2019-12-11, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w 
Olkuszu Natalia Gretschel; 229 (data wpisu do KW – 23.09.2020 r.) 
Nr podstawy wpisu: 25. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie 
do zapłaty długu, KM 1695/18, 2019-12-11, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w 
Olkuszu Natalia Gretschel (data wpisu do KW – 25.09.2020 r.) 
Nr podstawy wpisu: 26. Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie 
do zapłaty długu, KM 1699/18, 2019-12-31, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w 
Olkuszu - Natalia Gretschel - Kancelaria Komornicza Nr IV w Olkuszu (data wpisu do KW 
– 09.04.2021 r.) 
Dział IV. Hipoteki: brak hipotek. 
 
5.2.  Przeznaczenie gruntów 
 

Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/217/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 17 grudnia 2020 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Klucze – część A i C działka nr 307/12 położona jest na obszarze oznaczonym 
następująco:  
M4a – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 90% powierzchni działki, 
w jej części wschodniej) 
KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych (ok. 10 % powierzchni działki, w jej 
części zachodniej) 
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Zgodnie z treścią wskazanego wyżej Planu: 
1.Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami  
1-299 M4a. 
2.Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) Przeznaczenie podstawowe: a)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b)komercyjne 
usługi nieuciążliwe; 
2) Przeznaczenie dopuszczalne: a)usługi publiczne, b)budynki gospodarcze, c)garaże, 
d)obiekty i urządzenia sportowe, e)obiekty i urządzenia rekreacyjne, f)place zabaw, 
g)zieleń urządzona i izolacyjna, h)obiekty małej architektury, i)komunikacja wewnętrzna, w  
tym ciągi pieszo-jezdne i piesze, j)parkingi, miejsca postojowe, k)sieci, urządzenia i 
obiekty infrastruktury technicznej, l)urządzenia i obiekty służące ochronie akustycznej. 
3)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a)maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 40%, b)minimalny wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej 50%, 
c)wskaźnik intensywności zabudowy: -minimalny: 0,1, -maksymalny: 0,4; 
d)nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odległości: -5 m od linii 
rozgraniczających dróg KDD, 
e)obowiązuje zachowanie odległości budynków, budowli, drzew i krzewów oraz 
wykonywania robót ziemnych w terenach przylegających do terenów kolejowych zgodnie  
z przepisami odrębnymi, 
f) dla istniejącej zabudowy położonej w mniejszej odległości, niż 12 m od kompleksów 
leśnych, dopuszcza się utrzymanie, remont, przebudowę i rozbudowę, przy czym nie 
dopuszcza się dalszego zmniejszania odległości od lasu, 
h)dla istniejącej zabudowy położonej w mniejszej odległości od dróg, niż wynika to  
z ustalonych nieprzekraczalnych linii zabudowy, dopuszcza się remont, przebudowę  
i nadbudowę. 
Również zgodnie z treścią wskazanego wyżej Planu: 
1. Wyznacza się tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone symbolami 1-115 KDD. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz 
zasady zabudowy i zagospodarowania: 
1) Przeznaczenie podstawowe: drogi gminne klasy dojazdowej; 
2) Przeznaczenie dopuszczalne: a) chodniki, b) ścieżki rowerowe, c) przystanki, wiaty 
autobusowe, d) miejsca postojowe, e) ławki, kosze, f) sieci, urządzenia i obiekty 
infrastruktury technicznej, w tym nie związanej z drogą, zgodnie z przepisami odrębnymi, 
g) zieleń, h) urządzenia i obiekty służące ochronie akustycznej. 
 
5.3.  Oznaczenie geodezyjne 
 

Szacowana nieruchomość posiada następujące oznaczenie w ewidencji gruntów: 
- jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb: 0013, Ryczówek 
- nr jednostki rejestrowej: G.121, arkusz mapy: 6 
- nr KW: KR1O/00061920/4 
- właściciele: Jan Kopeć (s. Henryka i Henryki) i Irena Kopeć (c. Stanisława i Krystyny) we 
wspólności ustawowej małżeńskiej w udziale ½ części; Krystian Marek Kopeć (s. 
Krzysztofa i Marioli) w udziale ¼ części oraz Mateusz Rajmund Kopeć (s. Krzysztofa i 
Marioli) w udziale ¼ części. 
 

Lp. Nr działki Użytki gruntowe Powierzchnia [ha] 

1 307/12 
RIVa 0,0113 

RIVb 0,0112 

  RAZEM 0,0225 
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Wypis z rejestru gruntów stanowi załącznik do operatu. 
 
5.4.  Opis stanu techniczno - użytkowego nieruchomości  
 
Przedmiot wyceny stanowi nieruchomość gruntowa niezabudowana złożona  
z działki nr 307/12 o pow. 0,0225 ha objęta KW nr KR1O/00061920/4 Sądu Rejonowego w 
Olkuszu, położona przy ul. Zadolnej w obrębie Ryczówek, w gminie wiejskiej Klucze, w 
powiecie olkuskim, w województwie małopolskim.  
Nieruchomość położona niekorzystnie – działka usytuowana w strefie peryferyjnej 
miejscowości Ryczówek, przy ul. Zadolnej, w odległości ok. 2,5 km do drogi wojewódzkiej 
nr DW791, ok. 1,7 km od szkoły podstawowej i ok. 7 km na południe od Rynku w 
Kluczach. 
Otoczenie nieruchomości korzystne – działka usytuowana w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej (zwłaszcza od strony południowej) oraz terenów otwartych 
niezabudowanych i terenów zieleni leśnej (zwłaszcza od strony wschodniej). Dojazd do 
nieruchomości bardzo dobry – działka z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ul. 
Zadolnej, utwardzonej asfaltem, ale zbyt wąskiej dla ruchu dwukierunkowego (szerokość 
ok. 3 m, z możliwością poszerzenia pasa utwardzeń drogowych). Uzbrojenie działki 
niepełne - działka ma dostęp do sieci wodociągowej, elektrycznej i gazowej, brak sieci 
kanalizacyjnej. 
Stan zagospodarowania działki średni – działka ma kształt zbliżony do prostokąta o 
średniej długości ok. 50 m i szerokości ok. 4,5 m. Ukształtowanie terenu istotnie 
nierównomierne, działka z widocznym wzniesieniem w kierunku północno-wschodnim. 
Działka porośnięta niską koszoną trawą. Od strony południowej graniczy z ogrodzeniem z 
płyt betonowych (stanowiącym własność właściciela nieruchomości sąsiedniej przy ul. 
Zadolnej 6a). Od strony północnej nieruchomość graniczy z działką porośniętą niekoszoną 
trawą, pojedynczymi krzewami i drzewami, z widocznym wzniesieniem w kierunku 
północno-wschodnim. Od strony wschodniej wyceniana nieruchomość graniczy z działką 
porośniętą koszoną trawą. W trakcie oględzin właściciel działki oświadczył, iż stanowi ona 
działkę dojazdową do nieruchomości oznaczonej jako działka nr 307/15, stanowiącej 
własność jego brata. 
 
Lokalizację ogólną działki pokazuje mapa poniżej: 
 

 
źródło mapy: OpenStreetMap. 
 
Lokalizację szczegółową działki pokazuje mapa poniżej: 

Szacowana nieruchomosć 
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Źródło mapy: https://www.klucze.e-mpzp.pl 

 

6.  Analiza rynku nieruchomości 

6.1. Analiza rynku nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną  
 

Dla określenia wartości rynkowej przedmiotowych nieruchomości analizie poddano rynek 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych o charakterze mieszkaniowym 
jednorodzinnym. 
Analiza obejmowała ocenę: 

− kształtowania się popytu i podaży na ten rodzaj nieruchomości,  

− transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości pod kątem poziomu i dynamiki 
uzyskiwanych cen oraz warunków zawierania transakcji, 

− czynników rynkowych wpływających na poziom cen transakcyjnych i atrakcyjność 
inwestowania w tego rodzaju nieruchomości, 

Okres badania lokalnego rynku obejmował czas pomiędzy marcem 2019 r. a datą wyceny.  
 
Wyceniana nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne, natomiast będzie wykorzystywana jest pod drogę 
wewnętrzną, bez możliwości jej samodzielnej zabudowy. Dlatego też szczegółową analizą 
lokalnego rynku nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną objęto działki o niewielkiej powierzchni (poniżej 500 m2) oraz działki o 
większej powierzchni, ale o istotnie nieregularnym kształcie (np. wąskie i długie), których 
stan zagospodarowania również uniemożliwia ich samodzielną zabudowę. Badanie 
rozpoczęto od obszaru lokalnego rynku, rozumianego jako gmina Klucze. Poszczególne 
nieruchomości brane pod uwagę charakteryzowały się podobnym sposobem użytkowania i 
przeznaczeniem, lokalizacją, wielkością i stanem zagospodarowania.  
Analiza rynku nieruchomościami – działkami budowlanymi - została oparta na 
następujących założeniach: 
1. Przez grunty budowlane rozumie się działki przeznaczone do realizacji funkcji 
mieszkaniowych, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MJ, zagrodową ZMR, 
zabudowę mieszkaniowo-usługową MU, mieszkaniową o niskiej intensywności zabudowy 
MN. 
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2.Wiarygodnym źródłem informacji o cenach rynkowych są transakcje kupna - sprzedaży 
działek budowlanych, zawarte w wolnym obrocie cywilno-prawnym.  
Zanotowano niewystarczającą liczbę transakcji podobnymi nieruchomościami tj. 
charakteryzującymi się podobnym przeznaczeniem i wielkością działki. Wobec 
powyższego, dokonano poszerzenia zakresu analizy o obszar powiatu olkuskiego  
i graniczącego z gminą Klucze powiatu zawierciańskiego.  Analiza dostępnych transakcji w 
powiecie olkuskim i zawierciańskim pozwoliła na sformułowanie wniosku, że rynek 
nieruchomości na wskazanym terenie charakteryzuje się umiarkowanym popytem na 
grunty pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a rynek tego typu nieruchomości 
należy do dobrze rozwiniętych. Analiza trendu cen na lokalnym rynku wykazała wzrost 
poziomu cen w badanym okresie średnio o 4,07 % w skali roku, dlatego została wykonana 
korekta aktualizacyjna na dzień wyceny. Badanie trendu obrazuje poniższy wykres. 
 

 
 
Ceny transakcyjne poszczególnych działek różniły się w zależności od lokalizacji  
w obrębie miejscowości, sąsiedztwa i otoczenia, stanu zagospodarowania,  dostępności 
komunikacyjnej i uzbrojenia.  
Z analizowanego zestawienia transakcji wybrano nieruchomości podobne (o cechach 
zbliżonych do przedmiotu wyceny) tj. próbkę transakcji reprezentatywnych, które została 
zestawiona w tabeli poniżej. 
 
Tabela. Transakcje sprzedaży podobnych gruntów niezabudowanych o funkcji 
mieszkaniowej – prawo własności, powiat olkuski i powiat zawierciański 
 

Lp. 
Data 

transakcji 
Powiat, obręb Nr działki(ek) 

Cena 
działek w 

zł 

Pow. 
działek m2 

Cena 
zł/m2 

Cena 
zł/m2 

1 09.05.2019 Zawierciański, Poręba 6682/2 4500 315 14,29 15,45 

2 20.03.2019 Olkuski, Kwaśniów Górny 1185 14000 850 16,47 17,90 

3 01.02.2021 Olkuski, Podlesie 60 18000 887 20,29 20,48 

4 09.09.2020 Zawierciański, Pradła 1679 9000 444 20,27 20,79 

5 04.03.2019 Olkuski, Olkusz 1171/3 7756 277 28,00 30,48 

6 10.10.2019 Zawierciański, Bzów 3088/2 3420 114 30,00 31,91 

7 18.12.2019 Olkuski, Ryczówek 565/1 34600 1105 31,31 33,06 

8 19.12.2019 Zawierciański, Żarnowiec 1053/2 11000 334 32,93 34,77 

9 08.10.2019 Zawierciański, Zdów 95/4 6000 142 42,25 44,95 

10 01.04.2019 Olkuski, Rodaki 1829/4 30000 700 42,86 46,52 

11 30.06.2020 Zawierciański, Piaseczno 73/6 16000 346 46,24 47,81 

12 21.01.2020 Zawierciański, Łazy 6534/2 6000 127 47,24 49,70 
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Lp. 
Data 

transakcji 
Powiat, obręb Nr działki(ek) 

Cena 
działek w 

zł 

Pow. 
działek m2 

Cena 
zł/m2 

Cena 
zł/m2 

    Cmin 14,29 15,45 

    Cmax 47,24 49,70 

     Cśr 31,01 32,82 

     Cmin/Cśr 0,4608 0,4707 

     Cmax/Cśr 1,5233 1,5144 

 

Na podstawie analizy całego rynku lokalnego oraz analizy transakcji stwierdzam, że 
największy wpływ na ceny nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na analizowanym rynku ma 5 następujących 
cech rynkowych: lokalizacja i położenie, otoczenie i sąsiedztwo, dojazd, uzbrojenie, stan 
zagospodarowania nieruchomości:  
 
Tabela. Opis cech rynkowych mających wpływ na wartość nieruchomości o funkcji mieszkaniowej  
 

Nazwa cechy Charakterystyka cechy Skala oceny 

Położenie i 
lokalizacja 

W strefie centralnej miejscowości, przy głównych ulicach, w odległości do 1 km od 
centrum miejscowości. Korzystne usytuowanie w stosunku do dróg przelotowych. 

Korzystne (3) 

W strefie pośredniej miejscowości, przy głównej lub bocznej ulicy, w odległości od 1 
do 2 km od centrum miejscowości. Średnio korzystne usytuowanie w stosunku do 
dróg przelotowych. 

Przeciętne 
(2) 

W strefie peryferyjnej miejscowości, przy głównej lub bocznej ulicy. Odległość od 
centrum miejscowości powyżej 2 km. Niekorzystne usytuowanie w stosunku do dróg 
przelotowych (słaby dostęp). 

Niekorzystne 
(1) 

Sąsiedztwo i 
otoczenie 

 

W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz 
usługowej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej. Bliski dostęp do obiektów 
handlowych - usługowych oraz oświatowych. Korzystne usytuowanie w stosunku do 
innych funkcji nieruchomości. Najbliższe otoczenie nieuciążliwe (zabudowa 
mieszkaniowa). 

Korzystne (3) 

W sąsiedztwie zabudowy usługowej. Dalsze sąsiedztwo obiektów handlowo – 
usługowych oraz oświatowych. Średnio korzystna funkcja i sposób użytkowania 
nieruchomości sąsiednich. Najbliższe otoczenie średnio uciążliwe (zakład usługowy). 

Przeciętne 
(2) 

W sąsiedztwie uciążliwej zabudowy przemysłowej. Dalsze sąsiedztwo zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej. Utrudniony dostęp do obiektów handlowo - usługowych i 
oraz oświatowych. Niekorzystna funkcja i sposób użytkowania nieruchomości 
sąsiednich. Najbliższe otoczenie uciążliwe (zakład przemysłowy, droga o dużym 
natężeniu ruchu).  

Niekorzystne 
(1) 

Dojazd do 
nieruchomośc
i 

Bezpośredni dostęp do drogi publicznej – wjazd na nieruchomość z drogi publicznej 
utwardzonej. 

Bardzo dobry 
(4) 

Zapewniony pośredni dostęp do drogi publicznej, dostęp poprzez drogę wewnętrzną 
lub ustanowioną służebność gruntową – wjazd na nieruchomość z drogi wewnętrznej 
utwardzonej. 

Dobry (3) 

Zapewniony pośredni dostęp do drogi publicznej, dostęp poprzez drogę wewnętrzną 
lub ustanowioną służebność gruntową – wjazd na nieruchomość z drogi wewnętrznej 
utwardzonej lub z drogi gruntowej nieutwardzonej, ale konieczna jest budowa zjazdu 
przez rów lub inną przeszkodę. 

Przeciętny 
(2) 

Brak zapewnienia dostępu do drogi publicznej – brak udziału w drodze dojazdowej 
oraz brak ustanowionej służebności gruntowej – brak urządzonego wjazdu na 
nieruchomość. 

Słaby (1) 

Wyposażenie 
w urządzenia 
infrastruktury 
technicznej 
(uzbrojenie) 

Bezpośredni dostęp do trzech lub czterech z sieci uzbrojenia – E, W, K, G, sieci 
teletechniczne.  

Niepełne (3) 

Częściowy bezpośredni dostęp do uzbrojenia – bezpośredni dostęp do jednej lub 
dwóch z sieci uzbrojenia (E, W, K, G, sieci teletechniczne)   

Dostęp (2) 

Brak bezpośredniego dostęp do uzbrojenia - brak wszystkich mediów (E, W, K, G, 
sieci teletechniczne), ograniczona dostępność do sieci w dalszej odległości. 

Brak (1) 

Stan 
zagospodaro
wania 

 

Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny – prostokąt, zachowana proporcja 
boków umożliwiająca prawidłowe i racjonalne zagospodarowanie. Brak przeszkód w 
zagospodarowaniu nieruchomości i w urządzeniu wjazdu na nieruchomość. Teren 
działki równy. Nieruchomość nie obciążona ograniczonymi prawami rzeczowym.  

Bardzo dobry 
(4) 

Nieruchomość niezabudowana, kształt regularny – zbliżony do wielokąta foremnego, 
zachowana proporcja boków umożliwiająca racjonalne zagospodarowanie. Brak 
przeszkód w zagospodarowaniu nieruchomości i w urządzeniu wjazdu na 
nieruchomość. Teren działki przeważnie równomierny. Nieruchomość nie obciążona 

Dobry (3) 



Adam Kościsz, EKSPERT -Doradztwo i Wyceny  

Sygn. akt VIII GUp 75/21 - wycena nieruchomości niezabudowanej w obrębie Ryczówek                          str.  18 

Nazwa cechy Charakterystyka cechy Skala oceny 

ograniczonymi prawami rzeczowym.  

Nieruchomość niezabudowana, kształt działki nieregularny, ale zbliżony do foremnych 
kształtów. W części nieruchomości występują ograniczenia w możliwości racjonalnego 
zagospodarowania. Obecność niewielkich przeszkód (o umiarkowanie istotnym 
wpływie na sposób zagospodarowania) w urządzeniu wjazdu na nieruchomość. Teren 
działki lekko nachylony. Nieruchomość częściowo obciążona ograniczonymi prawami 
rzeczowym. 

Średni (2) 

Działka niezabudowana, kształt działki nieregularny lub w kształcie prostokąta, o 
zachwianej proporcji długości boków utrudniającej zabudowę. W obszarze działki 
występują ograniczenia w możliwości racjonalnego zagospodarowania - przebiegają 
sieci infrastruktury uzbrojenia, występują zakrzaczenia i zadrzewienia, zróżnicowanie 
poziomów terenów, naturalne uwarunkowania terenu powodujące brak możliwości 
zagospodarowania (cieki wodne, skarpy, osuwanie mas ziemnych, itd.). 
Nieruchomość obciążona ograniczonymi prawami rzeczowym (np. służebność 
przejazdu, służebność przesyłu). 

Słaby (1) 

 

Na podstawie analizy zestawu transakcji oraz badania preferencji nabywców oszacowano 
wagi ww. cech a więc wpływu tych cech na ceny nieruchomości na analizowanym rynku. 
Wyniki tej analizy pokazuje tabela poniżej: 
 

Tabela. Cechy nieruchomości mieszkaniowo-usługowych i ich wpływ na cenę 
 

Lp. Cecha Waga cechy 

1 Lokalizacja i położenie (korzystna – przeciętna - niekorzystna) 25% 

2 Sąsiedztwo i otoczenie (korzystne - przeciętne - niekorzystne) 10% 

3 Dojazd (bardzo dobry – dobry – przeciętny – słaby) 25% 

4 Uzbrojenie (niepełne - dostęp – brak) 10% 

5 Stan zagospodarowania: (bardzo dobry - dobry – średni - słaby) 30% 

 Razem 100% 
 

Wszystkie wyżej wymienione czynniki zostały w procesie wyceny przedmiotowych 
nieruchomości uwzględnione.  
Wyniki analizy i ilość transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych do wycenianej 
pozwoliły na zastosowanie podejścia porównawczego i metody korygowania ceny 
średniej. 
 
6.2. Analiza rynku nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu pod komunikację 
(drogi) 
 

Wobec faktu, że aktualny sposób użytkowania wycenianej nieruchomości jako drogi 
wewnętrznej nie odbiega istotnie od jego przeznaczenia dopuszczalnego w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego – tj. obiekty komunikacji wewnętrznej, w tym 
ciągi pieszo-jezdne i jezdne, poddano również analizie rynek nieruchomości z 
przeznaczeniem pod komunikację, celem porównania otrzymanych wartości. 
Okres badania lokalnego rynku obejmował czas pomiędzy marcem 2019 r. a datą wyceny.  
Analiza lokalnego rynku, rozumianego jako gmina Klucze, wykazała niewystarczającą 
liczbę transakcji podobnymi nieruchomościami, dlatego dokonano poszerzenia zakresu 
analizy o obszar powiatu olkuskiego i graniczącego z gminą Klucze powiatu 
zawierciańskiego oraz graniczącego z powiatem olkuskim powiatu chrzanowskiego. 
Analiza pozwala na sformułowanie wniosku, że rynek tego typu nieruchomości nie jest w 
pełni jednolity i należy do przeciętnie rozwiniętych. W trakcie badania odnotowano 
kilkanaście transakcji i bardzo dużą rozpiętość cenową tj. od ok. 13,5 zł/m2 aż do ok. 110 
zł/m2 oraz dużą rozpiętość powierzchni gruntu, tj. od 35 m2 do ok. 2400 m2. Często 
występującymi transakcjami są te dotyczące wykupu nieruchomości przez gminy na cele 
publiczne, czy też sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej wewnętrzną drogę 
dojazdową. Analiza wykazała również, że upływ czasu nie miał istotnego wpływu na ceny 
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nieruchomości, dlatego nie dokonywano ich korekty na etapie wyceny. Z tak 
przebadanego rynku, udało się wyodrębnić transakcje nieruchomościami 
charakteryzujących się cechami najbardziej zbliżonymi do nieruchomości wycenianej. 
Zbiór transakcji nieruchomości podobnych zawiera tabela poniżej. 
 
Tabela. Zbiór transakcji nieruchomości podobnych o funkcji – komunikacja (drogi) 
 

Lp. 
Data 

transakcji 
Gmina, Obręb 

Nr 
działki(ek) 

Cena działek 
Pow. dz. 

(m2) 
Cena w zł za 1 

m2 
1. 15.05.2019 Wolbrom, Jeżówka 390 5000 369 13,55 

2. 10.12.2019 Chrzanów, Balin 575/4, 576/1 800 48 16,67 

3. 16.09.2019 Alwernia, Kwaczała 1261/8 1750 100 17,50 

4. 07.09.2020 Trzebinia, Psary 609/3, 609/5 460 21 21,90 

5. 28.07.2020 Pilica, Szyce 513/6 2000 97 20,62 

6. 11.12.2019 Pilica, Siadcza 208/2 6320 291 21,72 

7. 04.03.2019 Olkusz, Olkusz 1171/3 7756 277 28,00 

8. 20.03.2019 Olkusz, Olkusz 3789/12 1050 35 30,00 

9. 17.12.2019 Trzebinia, Gaj 1497/5, 1669/1 3720 124 30,00 

10. 21.11.2019 Chrzanów, Luszowice 1679/1, 3120/3 10000 313 31,95 

11. 10.08.2020 Trzebinia, Psary 38/8, 38/10 554 15 36,93 

    Cmin 13,55 

    Cmax 36,93 

    Cśred 24,44 

    Cmin/Cśr 0,5544 

    Cmax/Cśr 1,5110 

 
Ceny nieruchomości uzależnione były głównie od lokalizacji i położenia, sąsiedztwa i 
otoczenia, dojazdu oraz stanu zagospodarowania nieruchomości. 
Dostępna ilość transakcji pozwoliła na określenie cech rynkowych oraz wielkości ich 
wpływu na ceny transakcyjne. Na podstawie zebranych podczas analizy informacji z rynku 
ustalono, że na cenę nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi największy 
wpływ mają takie cechy (atrybuty) nieruchomości jak:  
 
Lp. Rodzaj cechy Podział cech Charakterystyka cechy 

1 
  

Lokalizacja i 
położenie 

  

Korzystna 
W strefie centralnej miejscowości, przy głównych ulicach, w odległości do 1 
km od centrum miejscowości. Korzystne usytuowanie w stosunku do dróg 
przelotowych. 

Przeciętna 
W strefie pośredniej miejscowości, przy głównej lub bocznej ulicy, w 
odległości od 1 do 2 km od centrum miejscowości. Średnio korzystne 
usytuowanie w stosunku do dróg przelotowych. 

Niekorzystna 
W strefie peryferyjnej miejscowości, przy głównej lub bocznej ulicy. Odległość 
od centrum miejscowości powyżej 2 km. Niekorzystne usytuowanie w 
stosunku do dróg przelotowych (słaby dostęp). 

2 
  

Otoczenie i 
sąsiedztwo 

  

Korzystne 

W sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz 
usługowej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej. Bliski dostęp do 
obiektów handlowych - usługowych oraz oświatowych. Korzystne 
usytuowanie w stosunku do innych funkcji nieruchomości. Najbliższe 
otoczenie nieuciążliwe (zabudowa mieszkaniowa). 

Przeciętne 

W sąsiedztwie zabudowy usługowej. Dalsze sąsiedztwo obiektów handlowo – 
usługowych oraz oświatowych. Średnio korzystna funkcja i sposób 
użytkowania nieruchomości sąsiednich. Najbliższe otoczenie średnio 
uciążliwe (zakład usługowy). 

Niekorzystne 

W sąsiedztwie uciążliwej zabudowy przemysłowej. Dalsze sąsiedztwo 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Utrudniony dostęp do obiektów 
handlowo - usługowych i oraz oświatowych. Niekorzystna funkcja i sposób 
użytkowania nieruchomości sąsiednich. Najbliższe otoczenie uciążliwe 
(zakład przemysłowy, droga o dużym natężeniu ruchu). 

3 
  

Dojazd 
  

Bardzo dobry Bezpośredni dostęp do drogi publicznej 

Dobry 
Zapewniony pośredni dostęp do drogi publicznej, dostęp poprzez drogę 
wewnętrzną lub ustanowioną służebność gruntową. Wjazd na nieruchomość 
z drogi wewnętrznej utwardzonej. 

Przeciętny 
Zapewniony pośredni dostęp do drogi publicznej, dostęp poprzez drogę 
wewnętrzną lub ustanowioną służebność gruntową. Brak urządzonego 
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Lp. Rodzaj cechy Podział cech Charakterystyka cechy 

wjazdu. 

Słaby Brak bezpośredniego lub pośredniego dostępu do drogi 

4 
 
  

Stan 
zagospodarowania 

 
  

Bardzo dobry 
Kształt foremny, teren płaski bez zniekształceń, utwardzony (beton, asfalt, 
bruk), bez widocznych ubytków. 

Dobry 
Kształt foremny, teren płaski lub z o lekkim nachyleniu, utwardzony (beton, 
asfalt, bruk), z widocznymi ubytkami 

Średni 
Kształt foremny lub nieforemny o zachowanej proporcji boków, o lekkim 
nachyleniu terenu, utwardzony szutrem lub nieutwardzony 

Słaby 
Działka nieforemna,  teren nierównomierny, nieutwardzony, widoczne duże 
nachylenie 

 
Na podstawie analizy zestawu transakcji oraz badania preferencji nabywców oszacowano 
wagi ww. cech a więc wpływu tych cech na ceny nieruchomości na analizowanym rynku. 
Wyniki tej analizy pokazuje tabela poniżej: 
 

Tabela. Cechy nieruchomości mieszkaniowo-usługowych i ich wpływ na cenę 
 

Lp. Cecha Waga cechy 

1 Lokalizacja i położenie  25% 

2 Sąsiedztwo i otoczenie  15% 

3 Dojazd  30% 

5 Stan zagospodarowania 30% 

 Razem 100% 
 

Wszystkie wyżej wymienione czynniki zostały w procesie wyceny przedmiotowych 
nieruchomości uwzględnione.  
Wyniki analizy i ilość transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych do wycenianej 
pozwoliły na zastosowanie podejścia porównawczego i metody korygowania ceny 
średniej. 
 

7. Procedura szacowania - przedstawienie sposobu wyceny 

7.1. Założenia i uwarunkowania prawne   
Rodzaj określanej wartości wynika z celu operatu i przepisów prawa. Celem operatu jest 
określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości wg stanu na dzień 
oględzin.  
Zgodnie z Art. 150 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkową 
określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. 
Zgodnie z Art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkową 
nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za 
nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy 
kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z 
rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. 
Natomiast wartość odtworzeniową nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z 
uwzględnieniem stopnia zużycia. 
Wartość rynkowa przedstawia kwotę pieniężną, którą można uzyskać za nieruchomość 
sprzedawaną na rynku w okolicznościach spełniających wymagania jej definicji, 
prezentowanej w niniejszym standardzie. Pojęcie wartości rynkowej nie jest uzależnione 
od faktycznego zawarcia transakcji w dniu, na który sporządzona zostaje wycena. 
W celu określenia wartości rynkowej rzeczoznawca majątkowy powinien ustalić sposób 
optymalnego lub najbardziej prawdopodobnego użytkowania nieruchomości. Użytkowanie 
to może stanowić kontynuację aktualnego sposobu użytkowania lub może polegać na 
innym sposobie jej użytkowania. Wyboru sposobu użytkowania nieruchomości dokonuje 
rzeczoznawca majątkowy uwzględniając przepisy prawa, cel wyceny, stan i przeznaczenie 
nieruchomości oraz stan rynku. Przyjęty do wyceny sposób użytkowania musi być 
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uzasadniony w operacie szacunkowym w taki sposób, aby umożliwiał właściwą 
interpretację otrzymanego wyniku. 
Przeprowadzona analiza wykazała, że przyjęty do wyceny aktualny sposób użytkowania 
stanowi optymalny sposób użytkowania. Przeprowadzona analiza prawna (rodzaje praw i 
przeznaczenie nieruchomości) i techniczna wskazują, że brak jest przesłanek 
wskazujących na lepsze zagospodarowanie szacowanej nieruchomości. Z tego względu 
nie podejmowano finansowych analiz obejmujących wariantowo analizę innych sposobów 
zagospodarowania nieruchomości.   
Cel wyceny nie wymagał dodatkowych interpretacji określanej wartości rynkowej stąd w 
operacie szacunkowym nie zamieszczono dodatkowych wyjaśnień dotyczących w 
szczególności przyjętych uwarunkowań prawnych i założeń wyceny. 
Art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami precyzuje jakie atrybuty nieruchomości 
powinien rzeczoznawca uwzględnić w celu wyboru właściwego podejścia oraz metody 
i techniki wyceny: 

− cel wyceny, 

− rodzaj i położenie nieruchomości, 

− przeznaczenie w planie miejscowym / studium uwarunkowań / decyzji o warunkach 
zabudowy, 

− stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, 

− stan zagospodarowania nieruchomości, 

− dostępne dane o cenach, dochodach i cechach podobnych nieruchomości. 
Zgodnie z art. 152 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami:                                                                   
1. Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, są 
uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości. 
2. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, 
dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść 
poprzednich. 
3. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość 
rynkową nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie 
podejścia porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się 
w podejściu mieszanym. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego określa się wartość 
odtworzeniową nieruchomości. 
 
Zgodnie z art. 134 Ustawy o gospodarce nieruchomościami:  
1. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135 
określenie wartości odtworzeniowej, wartość rynkowa nieruchomości. 
2. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej 
rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie 
kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. 
3. Wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według aktualnego 
sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem 
wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia jej wartości. 
4. Jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje 
zwiększenie jej wartości, wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się 
według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego przeznaczenia. 
 
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego:  
Określanie wartości nieruchomości polega na określaniu wartości prawa własności lub 
innych praw do nieruchomości. Określanie wartości nieruchomości poprzedza się analizą 
rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów 
oraz warunków zawarcia  transakcji. 
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Zgodnie z § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego:  
1. Wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za 
nieruchomości wywłaszczone lub przejęte z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) określa się, przyjmując stan 
nieruchomości z dnia wydania decyzji, ceny nieruchomości z dnia ustalenia 
odszkodowania, a przeznaczenie nieruchomości zgodnie z art. 154 Ustawy bez 
uwzględnienia ustaleń decyzji. Nie uwzględnia się nakładów poniesionych na 
nieruchomości po dniu wydania decyzji. 
2.W przypadku gdy dane z lokalnego i regionalnego rynku nieruchomości są 
niewystarczające do określenia wartości rynkowej zgodnie z ust. 1, wartość nieruchomości 
objętej decyzją określa się w podejściu kosztowym. 
3.W przypadku gdy przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, 
powoduje zwiększenie jej wartości, wartość rynkową nieruchomości określa się w 
następujący sposób:  
1) wartość działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi publiczne albo pod poszerzenie 
dróg istniejących stanowi iloczyn wartości 1 m2 gruntów, z których wydzielono te działki 
gruntu, i ich powierzchni, 
2) wartość nieruchomości zajętych pod drogi publiczne stanowi iloczyn wartości 1 m2 
gruntów o przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów przyległych i ich powierzchni 
— powiększony, na podstawie badania rynku nieruchomości, nie więcej niż o 50%. 
4. W przypadku gdy na realizację inwestycji drogowej została wywłaszczona lub 
przejęta z mocy prawa nieruchomość, która na dzień wydania decyzji była 
przeznaczona pod inwestycję drogową, wartość rynkową określa się, przyjmując 
przeznaczenie nieruchomości przeważające wśród gruntów przyległych, chyba że 
określenie wartości jest możliwe przy uwzględnieniu cen transakcyjnych 
nieruchomości drogowych. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio. 
5. Przez decyzję, o której mowa w ust. 1, 2 i 4, rozumie się decyzję o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi 
krajowej, decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, na podstawie której ustalona została lokalizacja inwestycji drogowej. 
6. Przepisy ust. 1—4 stosuje się odpowiednio przy określaniu wartości nieruchomości 
przeznaczonych, wydzielonych, nabywanych, zajętych lub przejętych pod drogi, a w 
szczególności: 
1) przy określaniu wartości nieruchomości lub ich części dla ustalenia odszkodowania, o 
którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację Dziennik Ustaw Nr 165 — 9606 — Poz. 
985 publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), z tym że stan tych nieruchomości 
przyjmuje się na dzień 29 października 1998 r.; nie uwzględnia się nakładów dokonanych 
przez osobę uprawnioną po utracie prawa do władania gruntem; 
2) przy określaniu wartości działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne, o których 
mowa w art. 98 działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne ust. 1 i art. 105 
pomniejszenie nieruchomości, proporcjonalny podział scalonych nieruchomości ust. 4 
ustawy, z tym że stan nieruchomości, z których wydzielono te działki gruntu, przyjmuje się 
odpowiednio na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości albo na 
dzień wejścia w życie uchwały rady gminy o przystąpieniu do scalenia i podziału 
nieruchomości; 
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3) przy określaniu wartości nieruchomości dla ustalenia odszkodowania, o którym mowa w 
art. 24e ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2008); 
4) przy określaniu wartości nieruchomości nabywanych pod drogi w drodze umowy, z tym 
że wszystkie czynniki wpływające na wartość nieruchomości przyjmuje się na dzień 
zawarcia umowy; 
5) przy określaniu wartości nieruchomości wydzielonych lub zajętych pod drogi 
wewnętrzne. 
 
Wartość służebności drogowej określono z uwzględnieniem alternatywnego sposobu 
użytkowania szacowanej nieruchomości (ciąg dojazdowy w pobliżu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – zagospodarowany zgodnie z planem miejscowym pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) ponieważ zgodnie z art. 134 u.g.n. 
przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia (pod wykonanie drogi 
dojazdowej), nie powoduje zwiększenia jej wartości.  
Budowę drogi dojazdowej do działki sąsiedniej należy rozumieć jako cel wywłaszczenia, a 
więc wtórne przeznaczenie nieruchomości, natomiast pierwotnym przeznaczeniem 
szacowanej nieruchomości jest funkcja wynikająca z planu miejscowego, tj. pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, a właśnie działka usytuowana jest w obszarze gruntów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zieleni leśnej. Ponieważ wtórne 
przeznaczenie nie daje zwiększenia wartości nieruchomości, nieruchomość przeznaczana 
na cel publiczny winna być wyceniana wg stanu wynikającego z pierwotnego 
przeznaczenia czyli aktualnego sposobu użytkowania w rozumieniu przepisów art. 134 
ust. 3 i 4  ustawy o gospodarce nieruchomościami. Powinna być bowiem zastosowana 
zasada korzyści (słusznego odszkodowania) wynikająca wprost z ww. przepisu. W 
przypadku szacowanej nieruchomości nie mamy do czynienia z celem publicznym, lecz 
prywatnym, ale możemy zastosować przez analogię tych przepisów, zwłaszcza, że ustęp 
6.5 paragrafu 36 rozporządzenia na to pozwala. 
 
7.2. Wybór podejścia, metody i techniki wyceny 

Zgodnie z art. 152 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami do określenia 
wartości rynkowej nieruchomości stosuje się podejście porównawcze lub podejście 
dochodowe. Zgodnie z art. 153 ust. 1 ww. ustawy podejście porównawcze polega na 
określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie 
uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te 
koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości 
wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Biorąc pod 
uwagę ustalony stan nieruchomości do określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny 
przy przyjęciu optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości wykorzystano  podejście  
porównawcze metodę korygowania ceny średniej. 
W przypadku szacowanej nieruchomości, ze względu na stan rynku i cechy rynkowe 
przedmiotowej nieruchomości, zastosowano do wyceny gruntów podejście 
porównawcze, metodę korygowania ceny średniej. Przy wyborze podejścia i metody 
uwzględniono w szczególności – zgodnie z zaleceniami art. 154 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami – cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną 
dla niej w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury 
technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości 
podobnych.  
Metoda korygowania ceny średniej polega na określaniu wartości rynkowej wycenianej 
nieruchomości na podstawie zbioru, co najmniej kilkunastu nieruchomości podobnych 
(charakteryzujących się podobnym rodzajem i przeznaczeniem w planie miejscowym) 
wziętych do porównań, które to nieruchomości były ostatnio przedmiotem obrotu 
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rynkowego, a więc znane są zarówno ich cechy jak i ceny transakcyjne. Do określenia 
wartości rynkowej nieruchomości dochodzi się w drodze korekty średniej ceny rynkowej 
uzyskanej z tego zbioru, współczynnikami przypisanymi odpowiednim cechom rynkowym 
nieruchomości. 
Procedura wyceny z zastosowaniem powyższej metody przedstawia się następująco: 
5.2.1. Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych o znanych cenach transakcyjnych 
i cechach, stanowiącego podstawę wyceny. 
5.2.2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 
5.2.3. Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie 
cen na rynku nieruchomości. 
5.2.4. Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych.  
5.2.5. Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych.  
5.2.6. Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen  
w odniesieniu do przyjętej skali cech rynkowych. 
5.2.7. Obliczenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru cen transakcyjnych stanowiącego 
podstawę wyceny oraz ustalenie ceny minimalnej (Cmin) i ceny maksymalnej (Cmax). 
5.2.8. Podanie charakterystyki nieruchomości o cenie minimalnej (Cmin) i nieruchomości  
o cenie maksymalnej (Cmax) z wyeksponowaniem ich ocen w odniesieniu do przyjętej skali 
cech rynkowych. 
5.2.9. Obliczenie dolnej granicy [Cmin/Cśr] i górnej granicy [Cmax/Cśr] sumy współczynni-
ków korygujących oraz obliczenie zakresów współczynników korygujących dla poszcze-
gólnych cech rynkowych. 
5.2.10. Określenie wielkości współczynników korygujących wynikających z ocen 
wycenianej nieruchomości z uwzględnieniem określonych granic i położenia ceny średniej 
w przedziale [Cmin , Cmax]. Nie wyklucza się innych sposobów ustalania wielkości 
współczynników korygujących cenę średnią. 
5.2.11. Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 
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gdzie: 
Cśr – cena średnia ze zbioru nieruchomości podobnych o znanych cenach transakcyjnych 
i cechach 
ui – oznacza wielkość i - tego współczynnika korygującego, 
n - liczba współczynników korygujących. 
K – współczynnik korekcyjny 
5.2.12. Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości 
jednostkowej i liczby jednostek porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy 
lokalu). 
Współczynnik korekcyjny K z przedziału [0,90 ; 1,10] może być uwzględniany wyłącznie w 
szczególnych, uzasadnionych przypadkach, np. gdy nieruchomość posiada szczególne 
wady lub zalety wykraczające poza cechy rynkowe lub występuje wyraźna zmiana relacji 
pomiędzy popytem i podażą. W metodzie korygowania ceny średniej sposób określania 
wag cech rynkowych wymaga przyjęcia założenia, że wartość rynkowa nieruchomości 
będącej przedmiotem wyceny mieści się pomiędzy ceną minimalną (Cmin) a ceną 
maksymalną (Cmax), jakie znajdują się w zbiorze transakcji przyjętym przez rzeczoznawcę. 
Wagi cech rynkowych ustala się na podstawie analizy bazy danych o cenach i cechach 
nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie badania 
cen, przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych na podstawie 
badań-obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości. W operacie 
szacunkowym zaprezentowano najistotniejsze elementy podejścia porównawczego.  
Posiadane dane rynkowe nie pozwalały na zastosowanie pełnej procedury podejścia 
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porównawczego określonego w NI 1, co nie ma jednak wpływu na wiarygodność wyników 
prezentowanej wyceny, gdyż spełniono podstawowe wymogi określone w przepisach 
prawa.  
Zgodnie z zasadami zawartymi w u.g.n. i standardach, wartość rynkową określa się dla  
nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. Jak wcześniej przedstawiono 
w pkt 6., na lokalnym rynku występują transakcje nieruchomości podobnymi do 
wycenianej. Dla określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności 
zastosowano podejście porównawcze metodę korygowania ceny średniej, przy czym 
wprowadzony w części obliczeniowej współczynnik „K” jest równy 1,0, ponieważ 
przedmiotowa nieruchomość nie posiada cech rynkowych wykraczających poza cechy 
nieruchomości podobnych. 
Szczegółowe dane i wyliczenia (tabela, arkusz wyceny) znajdują się w kolejnych 
rozdziałach niniejszego operatu szacunkowego. 
 

8. Obliczenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny 
8.1. Ustalenie cech rynkowych i ich wag 
 
Na podstawie analizy lokalnego rynku nieruchomości: cen i cech nieruchomości będących 
przedmiotem obrotu rynkowego oraz obserwacji preferencji potencjalnych nabywców, 
określono wpływ poszczególnych cech rynkowych na ceny transakcyjne.  
Wagi cech rynkowych wpływających na ceny, uwzględnionych w wycenie określono jako 

procentowy udział w przedziale C określającym różnicę pomiędzy ceną minimalną a 
ceną maksymalną zgodnie z formułą: 
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Jako jednostkę porównawczą dla przedmiotowych nieruchomości przyjęto 1 m2 
powierzchni gruntu.  
  
8.2. Charakterystyka cech rynkowych nieruchomości o przeznaczeniu pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
 
Szacowana nieruchomość gruntowa złożona z działki nr 307/12, położona w obrębie 
Ryczówek, w gminie Klucze, posiada cechy rynkowe zestawione w tabeli poniżej. 
 

Lp. 
Nazwa 
cechy 

Opis cechy 

1. 
Lokalizacja
, położenie 

Niekorzystna – działka usytuowana w strefie peryferyjnej miejscowości 
Ryczówek, przy ul. Zadolnej, w odległości ok. 2,5 km do drogi wojewódzkiej 
nr DW791, ok. 1,7 km od szkoły podstawowej i ok. 7 km na południe od 
Rynku w Kluczach. 

2. 
Otoczenie i 
sąsiedztwo 

Korzystne – działka leży w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz w otoczeniu terenów zielonych, w tym lasów. Dojazd do 
nieruchomości 

3. Dojazd 
Bardzo dobry – działka z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ul. 
Zadolnej, utwardzonej asfaltem, ale zbyt wąskiej dla ruchu dwukierunkowego 
(szerokość ok. 3 m, z możliwością poszerzenia pasa utwardzeń drogowych). 

4. Uzbrojenie Niepełne – działka ma dostęp do sieci wodociągowej, elektrycznej i gazowej 

5. 
Stan 

zagospoda
rowania 

Średni - działka ma kształt zbliżony do prostokąta o średniej długości ok. 50 
m i szerokości ok. 4,5 m. Ukształtowanie terenu istotnie nierównomierne, 
działka z widocznym wzniesieniem w kierunku północno-wschodnim. Działka 
porośnięta niską koszoną trawą. Od strony południowej graniczy z 
ogrodzeniem z płyt betonowych (stanowiącym własność właściciela 
nieruchomości sąsiedniej przy ul. Zadolnej 6a). Od strony północnej 
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Lp. 
Nazwa 
cechy 

Opis cechy 

nieruchomość graniczy z działką porośniętą niekoszoną trawą, pojedynczymi 
krzewami i drzewami, z widocznym wzniesieniem w kierunku północno-
wschodnim. Od strony wschodniej wyceniana nieruchomość graniczy z 
działką porośniętą koszoną trawą. 

 
8.3. Określenie zestawienia nieruchomości podobnych i ceny średniej 
 
Zestawienie transakcji podobnymi nieruchomościami liczy 11 transakcji, które pokazuje 
tabela w rozdziale 6.1. 
Charakterystyka nieruchomości o cenie min i max jest następująca: 
1. Nieruchomość o cenie minimalnej złożona z działki nr 6682/2 o pow. 315 m2 położona  
w obrębie Poręba, w powiecie zawierciańskim. Nieruchomość nie jest objęta zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i cechuje się słabym dojazdem, 
słabym stanem zagospodarowania oraz ograniczonym dostępem do sieci uzbrojenia 
(dostęp tylko do sieci gazowej). Transakcja z dnia 09.05.2019 r. 
2. Nieruchomość o cenie maksymalnej złożona z działki nr 6534/2 o pow. 127 m2 
położona w obrębie Niegowonice, w powiecie zawierciańskim. Nieruchomość  
o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, o bardzo dobrym dojeździe 
i średnim stanie zagospodarowania oraz z dostępem do sieci wodociągowej i elektrycznej. 
Transakcja z dnia 21.01.2020 r. 
 
Parametry analizowanej próbki reprezentatywnej (cena średnia, cena minimalna, cena 
maksymalna oraz przedział współczynników korygujących) zostały zestawione w tabeli 
poniżej. 
 

Parametr Wartość parametru 

Cena minimalna: 15,45 zł/m2 

Cena maksymalna: 49,70 zł/m2 

Cena średnia: 32,82 zł/m2 

Dolny zakres współczynnika korygującego: 0,4707 

Górny zakres współczynnika korygującego: 1,5144 
 

 

8.4. Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości o przeznaczeniu pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne 
 

Zgodnie z przedstawionymi powyżej założeniami i przyjętą metodą wyceny, przyjęto 
następujące współczynniki korygujące dla atrybutów wpływających na wartość 
nieruchomości: 
 

Lp. Cecha rynkowa 
Waga 

cechy 

Zakres współczynników korygujących 
Ocena cechy Wsp. Ui 

dolny górny 

1 Lokalizacja i położenie 25% 0,1177 0,3786 niekorzystne 0,1177 

2 Otoczenie i sąsiedztwo 10% 0,0471 0,1514 korzystne 0,1514 

3 Dojazd  25% 0,1177 0,3786 b. dobry 0,3786 

4 Uzbrojenie 10% 0,0471 0,1514 niepełne 0,1514 

5 Stan zagospodarowania 30% 0,1412 0,4543 średni 0,2456 
 Suma 100% 0,4707 1,5144  1,0447 

 
Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej zostanie określona zgodnie z poniższą 
formułą: 
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    n         
   Wr =  Cśr  *  Σ Ui  * Pg *  K     
    i=1         
gdzie:           
Pg – powierzchnia działki = 225 m2 
Cśr - cena średnia 1 m2 powierzchni gruntu  
  n           
Σ  Ui - suma współczynników korygujących   
 i=1           
  K - współczynnik korekcyjny = 1        
     
W = 32,82 zł/m2  * 1,0447 * 225 m2 *  1 =  7 715 zł 
 
Wartość rynkowa nieruchomości - działki nr 307/12 o przeznaczeniu pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne wynosi:  7 715 zł tj.  34,29  zł/m2 
Słownie: siedem tysięcy siedemset piętnaście złotych 
Wartość rynkowa udziału 1/2 części w nieruchomości jw. wynosi: 3 857 zł 
Słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 
 
8.5. Charakterystyka cech rynkowych nieruchomości o przeznaczeniu pod 
komunikację (drogi) 
 

Szacowana nieruchomość gruntowa złożona z działki nr 307/12, posiada cechy rynkowe 
zestawione w tabeli poniżej. 
 

Lp. 
Nazwa 
cechy 

Opis cechy 

1. 
Lokalizacja, 
położenie 

Niekorzystna – działka usytuowana w strefie peryferyjnej miejscowości 
Ryczówek, przy ul. Zadolnej, w odległości ok. 2,5 km do drogi wojewódzkiej 
nr DW791, ok. 1,7 km od szkoły podstawowej i ok. 7 km na południe od 
Rynku w Kluczach. 

2. 
Otoczenie i 
sąsiedztwo 

Korzystne – działka leży w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz w otoczeniu terenów zielonych, w tym lasów. Dojazd do 
nieruchomości 

3. Dojazd 

Bardzo dobry – działka z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ul. 
Zadolnej, utwardzonej asfaltem, ale zbyt wąskiej dla ruchu 
dwukierunkowego (szerokość ok. 3 m, z możliwością poszerzenia pasa 
utwardzeń drogowych). 

4. 
Stan 

zagospodaro
wania 

Średni - działka ma kształt zbliżony do prostokąta o średniej długości ok. 50 
m i szerokości ok. 4,5 m. Ukształtowanie terenu istotnie nierównomierne, 
działka z widocznym wzniesieniem w kierunku północno-wschodnim. 
Działka porośnięta niską koszoną trawą. Od strony południowej graniczy z 
ogrodzeniem z płyt betonowych (stanowiącym własność właściciela 
nieruchomości sąsiedniej przy ul. Zadolnej 6a). Od strony północnej 
nieruchomość graniczy z działką porośniętą niekoszoną trawą, 
pojedynczymi krzewami i drzewami, z widocznym wzniesieniem w kierunku 
północno-wschodnim. Od strony wschodniej wyceniana nieruchomość 
graniczy z działką porośniętą koszoną trawą. 

 
8.6. Określenie zestawienia nieruchomości podobnych i ceny średniej 
 
Zestawienie transakcji podobnymi nieruchomościami liczy 11 transakcji, które pokazuje 
tabela w rozdziale 6.2. 
Charakterystyka nieruchomości o cenie min i max jest następująca: 
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1. Nieruchomość o cenie minimalnej złożona z działki nr 390 o pow. 369 m2 położona w 
obrębie Jeżówka, w powiecie olkuskim. Nieruchomość o przeznaczeniu pod komunikację, 
Transakcja z dnia 15.05.2019 r. 
2. Nieruchomość o cenie maksymalnej złożona z działek nr 38/8 i nr 38/10 o pow. 554 m2 
położona w obrębie Psary, w powiecie chrzanowskim. Transakcja z dnia 10.08.2020 r. 
 
Parametry analizowanej próbki reprezentatywnej (cena średnia, cena minimalna, cena 
maksymalna oraz przedział współczynników korygujących) zostały zestawione w tabeli 
poniżej. 
 

Parametr Wartość parametru 

Cena minimalna: 13,55 zł/m2 

Cena maksymalna: 36,93 zł/m2 

Cena średnia: 24,44 zł/m2 

Dolny zakres współczynnika korygującego: 0,5544 

Górny zakres współczynnika korygującego: 1,5110 
 

 

8.7. Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości o przeznaczeniu pod komunikację 
(drogi) 
 
Zgodnie z przedstawionymi powyżej założeniami i przyjętą metodą wyceny, przyjęto 
następujące współczynniki korygujące dla atrybutów wpływających na wartość 
nieruchomości: 
 

Lp. Cecha rynkowa 
Waga 

cechy 

Zakres współczynników korygujących Ocena 

cechy 
Wsp. Ui 

dolny górny 

1 Lokalizacja i położenie 25% 0,1330 0,3624 niekorzystne 0,1330 

2 Otoczenie i sąsiedztwo 15% 0,0798 0,2174 korzystne 0,2174 

3 Dojazd i dostępność komunikacyjna 30% 0,1595 0,4348 b. dobry 0,4348 

4 Stan zagospodarowania 30% 0,1595 0,4348 średni 0,2513 
 Suma 100% 0,5318 1,4495  1,0365 

 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej zostanie określona zgodnie z poniższą 
formułą: 
    n         
   Wr =  Cśr  *  Σ Ui  * Pg *  K     
    i=1         
gdzie:           
Pg – powierzchnia działki = 225 m2 
Cśr - cena średnia 1 m2 powierzchni gruntu  
  n           
Σ  Ui - suma współczynników korygujących   
 i=1           
  K - współczynnik korekcyjny = 1        
     

W = 25,48 zł/m2  * 1,0365 * 225 m2 *  1 =  5 942 zł 
 
Wartość rynkowa wycenianej nieruchomości  
o przeznaczeniu pod drogę dojazdową wynosi:   5 942 zł tj.  26,41  zł/m2 
Słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 
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8.8. Zestawienie wyników wyceny 
 
I) Wartość rynkowa nieruchomości - działki nr 307/12 objętej KW nr KR1O/00061920/4 
wynosi:  
- przy uwzględnieniu przeznaczenia zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego tj. pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne: 
     7 715 zł    tj.  34,29  zł/m2 
Słownie: siedem tysięcy siedemset piętnaście złotych 

 
Wartość rynkowa udziału 1/2 części w nieruchomości jw. wynosi:  3 857 zł   
Słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 

 
Wartość rynkowa udziału 1/4 części w nieruchomości jw. wynosi:  1 929 zł   
Słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 
 
- przy uwzględnieniu przeznaczenia pod komunikację (drogi dojazdowe): 
     5 942 zł tj.  26,41  zł/m2 
Słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 

 
II) W świetle przepisów par. 36 Rozporządzenia ws. wyceny nieruchomości i sporządzania 
operatu szacunkowego oraz art. 134 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także po 
przeprowadzeniu analizy rynku transakcji nieruchomościami o przeznaczeniu pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (czyli zgodnie z obecnym przeznaczeniem), jak 
również po analizie rynku nieruchomościami drogowymi (czyli zgodnie z alternatywnym 
wykorzystywaniem przedmiotowej nieruchomości) mając na uwadze zasadę korzyści, 
stwierdzam, że wartość rynkowa udziału 1/2 części i ¼ części w nieruchomości 
złożonej z działki nr 307/12  w obrębie Ryczówek, wynosi:  
 
Wartość rynkowa udziału 1/2 części w nieruchomości jw. wynosi:  3 857 zł   
Słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 

 
Wartość rynkowa udziału 1/4 części w nieruchomości jw. wynosi:  1 929 zł   
Słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 
 

9. Komentarz do wyniku 

 

1. Na podstawie wytycznych jak w art. 36 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 września 2004 r. ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, 
wartość nieruchomości drogowej określono z uwzględnieniem aktualnego sposobu 
użytkowania szacowanej nieruchomości (ciąg dojazdowy w obszarze zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – zgodnie z planem miejscowym w ramach terenów  
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) ponieważ zgodnie z art. 134 u.g.n. 
przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia (pod wykonanie drogi 
dojazdowej), nie powoduje zwiększenia jej wartości.  

2. Budowę drogi dojazdowej do działki sąsiedniej należy rozumieć jako cel 
wywłaszczenia, a więc wtórne przeznaczenie nieruchomości, natomiast pierwotnym 
przeznaczeniem szacowanej nieruchomości jest funkcja wynikająca z planu 
miejscowego, tj. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a właśnie działka 
usytuowana jest w pobliżu gruntów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zieleni leśnej. Ponieważ wtórne przeznaczenie nie daje zwiększenia wartości 
nieruchomości, nieruchomość przeznaczana na cel publiczny winna być wyceniana wg 
stanu wynikającego z pierwotnego przeznaczenia czyli aktualnego sposobu 
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użytkowania w rozumieniu przepisów art. 134 ust. 3 i 4  ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Powinna być bowiem zastosowana zasada korzyści (słusznego 
odszkodowania) wynikająca wprost z ww. przepisu. W przypadku szacowanej 
nieruchomości nie mamy do czynienia z celem publicznym, lecz prywatnym, ale 
możemy zastosować te przepisy przez analogię, zwłaszcza w związku z treścią ust. 
6.5 paragrafu 36 Rozporządzenia.  

3. Określona wartość rynkowa stanowi najbardziej prawdopodobną cenę jaką można 
uzyskać za nieruchomość na normalnie funkcjonującym rynku. W tym celu powinny 
być dochowane wszystkie warunki poprawnie ustalanej ceny transakcyjnej, w 
szczególności czas i odpowiedni sposób prezentowania, eksponowania nieruchomości 
na rynku.  

4. Wartość rynkową należy odróżnić od wartości indywidualnej, która odzwierciedla 
cenę jaką inwestor skłonny jest zapłacić za daną nieruchomość przy uwzględnieniu jej 
przewidywanej zdolności do zaspokojenia jego pragnień. W procesie określania 
wartości indywidualnej uwzględnia się indywidualną wizję inwestora co do rozwoju 
danej nieruchomości, indywidualny sposób zarządzania, a więc i indywidualne stawki 
czynszu dla danej nieruchomości, poziom pustostanów tejże nieruchomości, wpływ 
podatku dochodowego oraz kwotę kapitału odzyskaną poprzez sprzedaż 
nieruchomości czyli wycofanie się z inwestycji. Wartość indywidualna oparta jest na 
subiektywnej ocenie inwestora jednak może być istotnym elementem oceny projektu 
inwestycyjnego lub określania alternatywnych możliwości inwestycyjnych. 

5. Poziom oszacowanej wartości rynkowej nieruchomości uznać należy za adekwatny do 
cech rynkowych szacowanej nieruchomości i poziomu cen na rynku ponadlokalnym.  

6. Określona w operacie szacunkowym wartość rynkowa może stanowić podstawę do 
ustalenia ceny wywołania przy prowadzeniu postępowania upadłościowego.  

7. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie obejmuje podatków i opłat 
związanych ze sprzedażą nieruchomości, w tym podatku VAT, który ewentualnie 
należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. 

8. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie uwzględnia obciążenia hipotekami 
oraz innymi prawami nieujawnionymi w KW. 

9. Przedmiotowa nieruchomość nie służy do prowadzenia działalności w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa państwa, więc ustęp 1a, 1aa, 1ab i 1ac art. 311 Prawa 
upadłościowego nie dotyczą niniejszej wyceny. Przedmiotowa nieruchomość nie jest 
obciążona zastawem rejestrowym, jak wskazuje treść KW gruntowej, więc ustęp 1ad, 2 
i 3 art. 311 nie dotyczą niniejszej wyceny. Przedmiotowa nieruchomość nie jest 
obciążona jakimikolwiek służebnościami gruntowymi, służebnościami budynkowymi i 
służebnościami przesyłu, bądź innymi prawami rzeczowymi możliwie ujawnionymi w 
KW, więc ustęp 2, 3 i 4 art. 313 Pr. up. nie dotyczą niniejszej wyceny. Przedmiotowa 
nieruchomość jest objęta prawem odrębnej własności, więc ustęp 5 art. 313 nie 
dotyczy niniejszej wyceny. Art. 315 Pr. up. nie ma wpływu na kształt niniejszej wyceny, 
ponieważ sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w postępowaniu upadłościowym 
posiada skutki postępowania egzekucyjnego i może zostać przeprowadzona w pełni 
zgodnie z wymogami Prawa upadłościowego. Art. 345 Prawa upadłościowego nie 
dotyczy niniejszej wyceny, gdyż przedmiotu jej nie obciążają na datę wyceny 
jakiekolwiek hipoteki. 

10. Zgodnie z art. 1009 kpc w razie skierowania egzekucji do ułamkowej części 
nieruchomości opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość. Sumą 
oszacowania takiej części jest odpowiednia część sumy oszacowania całej 
nieruchomości. Jak wskazuje art. 1012 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli 
przedmiotem egzekucji jest ułamkowa część nieruchomości, to obciążenia (inne 
niż hipoteka) ustanowione przed powstaniem współwłasności, jeżeli zostały 
ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru lub 
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zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji, pozostają w mocy bez 
potrącenia ich wartości z ceny nabycia. Rozwinięciem tego artykułu jest art. 1013 
kpc stanowiący, że postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części 
nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed 
powstaniem współwłasności. SN wyjaśnił w postanowieniu z 27.6.2002 r. (IV CKN 
1167/00, Legalis), że zwrot „przed powstaniem współwłasności” oznacza 
niewątpliwie powstanie współwłasności ułamkowej. Hipoteki ustanowione po 
powstaniu współwłasności nie obciążają już całej nieruchomości tylko jej 
ułamkową część. 

 

10. Klauzule 

1. Niniejsza opinia szacunkowa uwzględnia w pełni stan faktyczny zastany  w czasie 
przeprowadzania lustracji. Ważność wyceny ograniczona jest do celu zawartego w 
pkt. 2, stanu z dnia oględzin, poziomu cen z dnia sporządzenia operatu szacunkowego  
oraz ustalonego stanu prawnego. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuwzględnienie  wad  przedmiotu 
wyceny, których nie mógł stwierdzić przy dokonywaniu lustracji ani na podstawie 
dokumentacji i informacji uzyskanych od zamawiającego. 

3. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte, nieujawnione na 
dzień opracowania operatu. W szczególności w opinii nie uwzględniono jakichkolwiek 
kwestii związanych z ewentualnym zanieczyszczeniem lub skażeniem gruntu jakie 
mogłoby wyniknąć w przyszłości w związku z dotychczasową działalnością 
przemysłowej. Odpowiedzialność nabywcy za tego rodzaju wady (zanieczyszczenia i 
skażenia) przyjęta została zgodnie z aktualnymi regulacjami krajowych przepisów 
ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.  

4. Niniejszy operat sporządzono zgodnie z wymogami przepisów prawnych i 
Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny, zatwierdzonymi przez Polską Federację 
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

5. Opracowanie zgodnie z treścią umowy jest operatem szacunkowym, który jest 
dokumentem prawnie zastrzeżonym do przedstawienia przez rzeczoznawcę 
majątkowego wartości rynkowej lub wartości odtworzeniowej nieruchomości.  

6. Zgodnie z przepisami ogólnymi dotyczącymi ważności operatu szacunkowego, 
wynikającymi z regulacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, operat szacunkowy może być wykorzystany dla celu, dla 
którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, 
chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników 
wpływających na ceny nieruchomości lub uległ zmianie stan nieruchomości. W 
przypadku jakichkolwiek zmian niezbędne jest ponowne wykonanie operatu 
szacunkowego. Przed wykorzystaniem po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia 
niezbędne jest potwierdzenie jego aktualności przez autora operatu.  

7. Wycena w postępowaniu upadłościowym z nieruchomości należy do specyficznych 
celów wyceny realizowanych przez Syndyka pod nadzorem Sądu, a uregulowana jest 
przepisami szczególnymi ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 
cywilnego i innymi. W związku z tym kwestia ważności operatu szacunkowego i 
możliwości jego wykorzystania do celów egzekucji lub postepowania spadkowego 
rozpatrywana winna wyłącznie przez Syndyka przy uwzględnieniu przepisów 
szczególnych. Decyzję o konieczności potwierdzania aktualności podejmuje 
Zamawiający (Syndyk) zarówno przed upływem jak i po upływie 12 miesięcy od daty 
sporządzenia operatu szacunkowego. Na podstawie tej decyzji autor opinii (biegły 
sądowy) przygotowuje odpowiedni dokument zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.     
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8. Udostępnianie niniejszej opinii osobom trzecim i publikowanie wymaga zgody autora 
co do sposobu i zakresu. Udostępnianie osobom trzecim do celów prezentacyjnych i 
informacyjnych nie może polegać na dokonywaniu jakiejkolwiek reprodukcji, 
powielania, kopiowania itp.    

9. Wykorzystanie operatu w innym celu jest niedopuszczalne. 
10. Operat przekazano Zamawiającemu w dwóch (2) egzemplarzach. 
 

11. Nota informacyjna ws. ochrony danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Strony jest firma: Adam Kościsz, EKSPERT – 
Doradztwo i Wyceny, ul. Do Krzyża 11, 32-540 Młoszowa, działająca na zlecenie Syndyka 
masy upadłości. 
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych („dane”) Strony należy 
kierować na adres ak.wyceny@gmail.com lub na jeden z podanych powyżej adresów 
poczty tradycyjnej. 
Przetwarzanie danych osobowych Strony będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. 
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) 
(„RODO”) w celu prawidłowego sporządzenia niniejszego operatu szacunkowego; na 
podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora 
Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej 
związanymi z przygotowaniem wskazanego wyżej Operatu; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez 
Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych. 
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Strony: imię 
i nazwisko oraz adres zameldowania, przy czym nie jest planowane przetwarzanie 
szczególnych  kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.  
Dane osobowe Strony będą przetwarzane przez Administratora w celu sporządzenia 
powyższego operatu szacunkowego. 
Dane osobowe Strony będą przetwarzane do momentu zatwierdzenia niniejszego Operatu 
przez Administratora, a także w okresie po jego zatwierdzeniu w celu weryfikacji wniosków 
tam zawartych z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, ze 
sporządzeniem niniejszego Operatu lub też z osobą Strony lub jeżeli przetwarzanie 
danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony 
przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes 
administratora danych. 
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Podanie przez Stronę danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów 
sporządzenia i zatwierdzenia niniejszego Operatu szacunkowego. W przypadku nie 
podania danych osobowych Operat ten nie może zostać w pełni zweryfikowany. 
Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi 
finansowo-księgowe, w tym Wierzycielom. Poza wskazanymi podmiotami, dane Stron 
mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). 
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12. Wykaz załączników 

1. Wypis z KW nr KR1O/00061920/4  
2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze. 
3. Wypis z rejestru gruntów.  
4. Kopia mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną. 
5. Dokumentacja fotograficzna. 
6. Kopia polisy ubezpieczeniowej rzeczoznawcy majątkowego. 

 

13. Podpis, data, pieczęć rzeczoznawcy majątkowego 
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14. Załączniki 

14.1. Wypis z KW nr KR1O/00061920/4 
 

Wypis dokumentu sporządzony na podstawie art. 155 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) 
 

Określenie 
dokumentacji 

Księga Wieczysta nr KR1O/00061920/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu 

Miejsce 
udostępnienia 

Elektroniczne księgi wieczyste - dostęp poprzez https://ekw.ms.gov.pl  

Treść wypisu 

Dział I-O. Oznaczenie nieruchomości 
Działka nr 307/12 o pow. 0,0225 ha położona w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, 
gmina Klucze, obręb Ryczówek.  
 
Dział II. Własność 
- Jan Kopeć (Henryk, Henryka) i Irena Kopeć (Stanisław, Krystyna) w udziale ½ części w ramach 
wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, na podstawie: Aktu Własności Ziemi nr 6470/75 z dnia 
30.05.1975 r. (data wpisu do KW – 14.10.2004 r.) oraz na podstawie umowy darowizny nr 5478/04 z 
dnia 24.08.2004 r. (data wpisu do KW – 14.10.2004 r.) 
- Krystian Marek Kopeć (Krzysztof, Mariola) w udziale ¼ części, na podstawie: umowy darowizny oraz 
umowy ustanowienia służebności gruntowej nr 716/2019 z dnia 16.02.2019 r. (data wpisu do KW – 
10.05.2019 r.) 
- Mateusz Rajmund Kopeć (Krzysztof, Mariola) w udziale ¼ części, na podstawie: umowy darowizny 
oraz umowy ustanowienia służebności gruntowej nr 716/2019 z dnia 16.02.2019 r. (data wpisu do KW 
– 10.05.2019 r.) 
 
Dział III. Prawa, ciężary i ograniczenia: 
Nr wpisu: 1. Nr podstawy wpisu: 6,7,8. Rodzaj wpisu: Ostrzeżenie 
Treść wpisu: ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości obj. niniejszą księgą wieczystą 
Przedmiot wykonania: 1/2 części nieruchomości stanowiąca własność Ireny Kopeć i Jana Kopeć na 
zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Sygma Bangue Societe 
Anonyme (Sa) z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce, Warszawa, Ul. Suwak 3 
Nr wpisu: 8. Nr podstawy wpisu: 23. Rodzaj wpisu: Ostrzeżenie 
Treść wpisu: do postępowania egzekucyjnego przyłączył się kolejny wierzyciel Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko dłużnikowi Janowi 
Kopeć w sprawie km 1327/18 na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego Lublin zachód z 
dnia 12.07.2012 r. sygn. VI NC-E 1016799/12 
Przedmiot wykonania: udział nr 1 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Wrocław, 140317429 
Nr wpisu: 9. Nr podstawy wpisu: 24. Rodzaj wpisu: Ostrzeżenie 
Treść wpisu: do postępowania egzekucyjnego przyłączył się kolejny wierzyciel Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko dłużnikowi Janowi 
Kopeć w sprawie km 1696/18 na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 
07.12.2015 r. sygn. I Nc 2160/15 
Przedmiot wykonania: udział nr 1 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Wrocław, 140317429 
Nr wpisu: 10. Nr podstawy wpisu: 25. Rodzaj wpisu: Ostrzeżenie 
Treść wpisu: do postępowania egzekucyjnego przyłączył się kolejny wierzyciel Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeciwko dłużnikowi Janowi 
Kopeć w sprawie km 1695/18 na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 
07.12.2015 r. sygn. I Nc 2159/15 
Przedmiot wykonania: udział nr 1 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Wrocław, 140317429 
Nr wpisu: 11. Nr podstawy wpisu: 26. Rodzaj wpisu: Ostrzeżenie 
Treść wpisu: ostrzeżenie o przyłączeniu się kolejnego wierzyciela Prokura Niestandaryzowany 
Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu z udziału wynoszącego 1/2 części w 
nieruchomości należącej do dłużnika Kopeć Jana i Ireny kopeć na zasadach ustawowej wspólności 
małżeńskiej 
Przedmiot wykonania: ½ części nieruchomości stanowiąca własność Ireny Kopeć i Jana Kopeć na 
zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej 
Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Prokura 
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Wrocław 
Dokumenty będące podstawą wpisu: 
Nr podstawy wpisu: 6 

https://ekw.ms.gov.pl/
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Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu, Km 71/10, 2010-
04-08, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu - Maria Machejek - Kancelaria 
Komornicza w Olkuszu, Ul. Kr,.K.Wielkiego Nr 61 (data wpisu do KW – 16.04.2010 r.) 
Nr podstawy wpisu: 7 
Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu, Km 436/10, 
2010-04-27, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu - Maria Machejek-Kancelaria 
Komornicza w Olkuszu, Ul. Kr,. K.Wielkiego Nr 61 (data wpisu do KW – 25.05.2010 r.) 
Nr podstawy wpisu: 8 
Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu, KM 525/10, 
2010-04-27, Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu-Maria Machejek-Kancelaria 
Komornicza w Olkuszu, Ul.Kr,.K.Wielkiego Nr 61. (data wpisu do KW – 25.05.2010 r.) 
Nr podstawy wpisu: 23 
Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu, KM 1327/18, 
2019-12-06, Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel (data wpisu do 
KW – 22.09.2020 r.) 
Nr podstawy wpisu: 24 
Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu, KM 1696/18, 
2019-12-11, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel; 229 (data wpisu 
do KW – 23.09.2020 r.) 
Nr podstawy wpisu: 25 
Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu, KM 1695/18, 
2019-12-11, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Natalia Gretschel (data wpisu do 
KW – 25.09.2020 r.) 
Nr podstawy wpisu: 26 
Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu, KM 1699/18, 
2019-12-31, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu - Natalia Gretschel - Kancelaria 
Komornicza Nr IV w Olkuszu (data wpisu do KW – 09.04.2021 r.) 
 
Dział IV. Hipoteki: 
- Brak wpisów. 
 

Wypis 
sporządzono 

14.04.2021 r.   

 
      (pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 
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14.2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze 
 

Wypis dokumentu sporządzony na podstawie art. 155 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) 

 
Określenie 
dokumentu 

Uchwała nr XXXIV/217/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – 
część A i C 

Miejsce 
udostępnienia 

Urząd Gminy Klucze – Referat Gospodarki i Rozwoju 

Treść wypisu Zgodnie z uchwałą nr XXXIV/217/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 17 grudnia 2020 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Klucze – część A i C działka nr 307/12 położona jest na obszarze oznaczonym następująco:  
M4a – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 90% powierzchni działki, w 
jej części wschodniej) 
KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych (ok. 10 % powierzchni działki, w jej części 
zachodniej) 
Zgodnie z treścią wskazanego wyżej Planu: 
1.Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami  
1-299 M4a. 
2.Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) Przeznaczenie podstawowe: a)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, b)komercyjne 
usługi nieuciążliwe; 
2) Przeznaczenie dopuszczalne: a)usługi publiczne, b)budynki gospodarcze, c)garaże, 
d)obiekty i urządzenia sportowe, e)obiekty i urządzenia rekreacyjne, f)place zabaw, g)zieleń 
urządzona i izolacyjna, h)obiekty małej architektury, i)komunikacja wewnętrzna, w  tym ciągi 
pieszo-jezdne i piesze, j)parkingi, miejsca postojowe, k)sieci, urządzenia i obiekty 
infrastruktury technicznej, l)urządzenia i obiekty służące ochronie akustycznej. 
3)Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a)maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 40%, 
b)minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 50%, 
c)wskaźnik intensywności zabudowy: -minimalny: 0,1, -maksymalny: 0,4; 
d)nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu w odległości: 
-5 m od linii rozgraniczających dróg KDD, 
e)obowiązuje zachowanie odległości budynków, budowli, drzew i krzewów oraz wykonywania 
robót ziemnych w terenach przylegających do terenów kolejowych zgodnie  
z przepisami odrębnymi, 
f) dla istniejącej zabudowy położonej w mniejszej odległości, niż 12 m od kompleksów 
leśnych, dopuszcza się utrzymanie, remont, przebudowę i rozbudowę, przy czym nie 
dopuszcza się dalszego zmniejszania odległości od lasu, 
h)dla istniejącej zabudowy położonej w mniejszej odległości od dróg, niż wynika to  
z ustalonych nieprzekraczalnych linii zabudowy, dopuszcza się remont, przebudowę  
i nadbudowę. 
Również zgodnie z treścią wskazanego wyżej Planu: 
1. Wyznacza się tereny dróg publicznych dojazdowych, oznaczone symbolami 1-115 KDD. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) Przeznaczenie podstawowe: drogi gminne klasy dojazdowej; 
2) Przeznaczenie dopuszczalne: a) chodniki, b) ścieżki rowerowe, c) przystanki, wiaty 
autobusowe, d) miejsca postojowe, e) ławki, kosze, f) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury 
technicznej, w tym nie związanej z drogą, zgodnie z przepisami odrębnymi, g) zieleń, h) 
urządzenia i obiekty służące ochronie akustycznej. 
 

Wypis 
sporządzono 

14.04.2021 r. 

  

(pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 
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14.3. Wypis z rejestru gruntów 
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14.4. Kopia mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną 
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14.5. Dokumentacja fotograficzna 
 

Stan zagospodarowania działki nr 307/12 w obrębie Ryczówek, w gminie wiejskiej Klucze. 
 

 

Widok od strony zachodniej 
 

  Droga dojazdowa ul. Zadolna   Widok od strony wschodniej 

 

   
 
Widok od strony wschodniej i zachodniej 
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14.6. Kopia polisy ubezpieczeniowej rzeczoznawcy majątkowego 
 

 

 

 

 


