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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
 

Określenie 
nieruchomości: 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana połoŜona 
przy ulicy gen. Stefana Grota - Roweckiego we Wrocławiu, działka numer 
23/8, AM-20, obręb Wojszyce. 

 

Dane z ewidencji 
gruntów i numer 
księgi wieczystej: 

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Wrocław 
Obręb: 0026 – Wojszyce 
Numer arkusza mapy: AM-20 
Numer ewidencyjny działki: 23/8 
Powierzchnia działki: 0,0886 ha 
Numer KW nieruchomości gruntowej: WR1K/00030972/3 
Oznaczenie w ewidencji gruntów: RI i RII – grunty orne 

 

Opis 
nieruchomości: 

Wyceniana nieruchomość połoŜona jest przy ulicy gen. Stefana Grota – 
Roweckiego we Wrocławiu (dojazd do działki od ulicy Wspólnej),                         
w południowej, peryferyjnej części miasta, w odległości około 7,5 km                  
od Rynku w kierunku południowym oraz zaledwie 10 m od 
administracyjnych granic miasta w kierunku północnym.  
NajbliŜsze otoczenie wycenianej nieruchomości stanowi zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa oraz tereny niezabudowane.   
W dalszym otoczeniu nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, niska zabudowa wielorodzinna i usługowa 
oraz tereny niezabudowane i zalesione. 
Nieruchomość graniczy bezpośrednio od północy i wschodu z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną, od zachodu z zabudową usługową, natomiast 
od południa z działką numer 22, AM-20 (stanowiącą nieutwardzoną część 
pasa drogowego ulicy Wspólnej - pobocze). 
Kształt działki regularny, prostokątny, o przybliŜonych wymiarach:                 
20 m (szerokość) x 43 m (długość). Teren płaski, niezagospodarowany, 
częściowo ogrodzony, porośnięty trawą, krzewami i pojedynczymi drzewami 
(samosiejkami) w południowej części działki.  
Teren, na którym połoŜona jest przedmiotowa nieruchomość, uzbrojony 
jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczną, 
wodociągową, kanalizacyjną oraz teletechniczną (brak wykonanych 
przyłączy). 
Nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej                
o nawierzchni asfaltowej – ulicy Wspólnej. Brak jest jednak wykonanego 
wjazdu na działkę. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  obszaru 
połoŜonego na wschód od ul. gen. Stefana Grota- Roweckiego, od granicy 
miasta do ul. Terenowej, w obrębie Wojszyce we Wrocławiu, przyjętym 
uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/517/08 z dnia 14 lutego 2008 r 
(Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr 93, poz.1095), działka 
numer 23/8, AM-20, połoŜona jest na obszarze oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 7MN-U/93 – tereny przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi. 

 

Cel wyceny: 
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotowej 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, jako podstawy do ustalenia ceny 
sprzedaŜy w postępowaniu egzekucyjnym. 

 

Zastosowane 
podejście: 

Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej. 
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Wartość rynkowa 
nieruchomości: 

 W = 590 000 zł  

słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 

 

Daty istotne                
dla operatu 
szacunkowego: 

Data sporządzenia operatu szacunkowego: 28 listopada 2019 roku 

Data, na którą określono wartość 
przedmiotu wyceny: 

28 listopada 2019 roku 

Data, na którą określono i uwzględniono                   
w wycenie stan przedmiotu wyceny: 

12 listopada 2019 roku 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 12 listopada 2019 roku 
 

Operat sporządził: 
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1. Przedmiot i zakres wyceny 

1.1 Przedmiot wyceny 
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana połoŜona przy ulicy                       

gen. Stefana Grota - Roweckiego we Wrocławiu (dojazd do działki od ulicy Wspólnej),                              
o powierzchni 0,0886 ha, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 23/8, AM-20,                      
obręb Wojszyce. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków                   
we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 
WR1K/00030972/3.   

1.2 Zakres wyceny 
Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

tj. prawa własności działki numer 23/8, AM-20, połoŜonej przy ulicy gen. Stefana Grota - 
Roweckiego we Wrocławiu, obręb Wojszyce. 

2. Cel wyceny 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, jako podstawy do ustalenia ceny sprzedaŜy w postępowaniu egzekucyjnym. 

3. Podstawy opracowania operatu szacunkowego 

3.1 Podstawa formalna 
Podstawę formalną opracowania operatu szacunkowego stanowi Postanowienie Komornika 

Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków Damiana Adamczyka z dnia                     
17 października 2019 roku, sygn. akt GKm 144/19, jako Zlecającym, a Piotrem Czajczyńskim, 
biegłym sądowym z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PIOTR CZAJCZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI  
z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Partynickiej 58/7, NIP 898-196-07-31, REGON 021011214, 
jako Wykonawcą. 

3.2 Podstawy materialno - prawne  
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 

poz. 2204, z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1025,                      

z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 

2018 poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. 2018               

poz. 1916, z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945, z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości                                  

i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2109, z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu 

przeprowadzania opisu i oszacowania wartości nieruchomości (Dz. U. 2014 poz. 742, ze zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dz. U. 2016 poz. 1263). 

3.3 Źródła danych merytorycznych 
W zakresie określenia przedmiotu wyceny korzystano z informacji zawartych w dokumentach, 

takich jak:  
- protokół z badania księgi wieczystej KW nr WR1K/00030972/3; 
- wypis z rejestru gruntów; 
- mapa ewidencyjna; 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  obszaru połoŜonego na wschód od ul. gen. 

Stefana Grota- Roweckiego, od granicy miasta do ul. Terenowej, w obrębie Wojszyce                          
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we Wrocławiu, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/517/08 z dnia 14 lutego 
2008 roku; 

- protokół z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 12 listopada 2019 roku. 

W zakresie informacji o rynku nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej 
korzystano z: 
- bazy danych cen transakcyjnych sporządzonej na podstawie aktów notarialnych (Raport transakcji 

na rynku nieruchomości z RCiWN Katastru Miejskiego we Wrocławiu); 
- informacji uzyskanych w wyniku samodzielnego gromadzenia danych; 
- danych uzyskanych z biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i od aktywnych uczestników 

rynku. 

3.4 Materiały pomocnicze 
- Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe. Red. Dydenko J. Wyd. Wolters Kluwer Polska 

Sp. z o.o., Warszawa, 2012. 
- Cymerman R., Hopfer A., System, zasady i procedury wyceny nieruchomości. Wyd. PFSRM, Warszawa, 

2012. 
- Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek R., Źróbek S. Podstawy wyceny nieruchomości. Wyd. Twigger, 

Warszawa, 2001. 
- Prystupa M., Rygiel K. Nieruchomości. Definicje, funkcje i zasady wyceny. Wyd. WSHiFM, Warszawa, 

2003. 
- Źróbek S., Bełej M., Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości.  Wyd. Educaterra, Olsztyn, 

2000. 
- Standardy zawodowe zawarte w zbiorze Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW).  

4. Daty istotne dla operatu szacunkowego 

Data sporządzenia operatu szacunkowego: 28 listopada 2019 roku 

Data, na którą określono wartość przedmiotu 
wyceny: 

28 listopada 2019 roku 

Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie 
stan przedmiotu wyceny: 

12 listopada 2019 roku 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 12 listopada 2019 roku 

5. Stan i opis nieruchomości wycenianej 

5.1 Stan prawny nieruchomości na datę sporządzenia operatu szacunkowego 
Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr WR1K/00030972/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy                    

dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych stan prawny 
nieruchomości przedstawia się następująco:  

DZIAŁ I - O - "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI" 

PołoŜenie: Wrocław, dzielnica Krzyki 

Obręb ewidencyjny: Wojszyce 

Numer działki: 23/8 

Sposób korzystania: nieruchomość rolna bez zabudowań 

Obszar: 0,0886 ha 

DZIAŁ I -SP - "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ" 

Brak wpisów. 
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DZIAŁ II - "WŁASNOŚĆ" 

BoŜena Hałabuda, córka Andrzeja i Stanisławy oraz Romuald Hałabuda, syn Mieczysława i Marii,  
na prawach wspólności ustawowej majątkowej małŜeńskiej – udział 1/1. 

DZIAŁ III – „PRAWA, ROSZCZENIA, OGRANICZENIA" 

OstrzeŜenie - ostrzeŜenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w sprawie GKm 144/19, celem 
wyegzekwowania wierzytelności pienięŜnej na rzecz wierzyciela Śląskiego Banku Spółdzielczego 
Silesia w Katowicach przeciwko dłuŜnikom Romualdowi i BoŜenie Hałabuda. 

DZIAŁ IV - "HIPOTEKA" 

Brak wpisów. 

Stwierdzono zgodność treści księgi wieczystej nr WR1K/00030972/3 z zapisami ewidencji 
gruntów i budynków. 

5.2 Lokalizacja nieruchomości 
Wyceniana nieruchomość połoŜona jest przy ulicy gen. Stefana Grota - Roweckiego                             

we Wrocławiu (dojazd do działki od ulicy Wspólnej), obręb Wojszyce, w południowej, peryferyjnej 
części miasta, w odległości około 7,5 km od Rynku w kierunku południowym oraz zaledwie 10 m 
od administracyjnych granic miasta w kierunku północnym. Wojszyce znajdują się w południowej 
części Wrocławia, od strony południowej obręb ten sąsiaduje z wsią Radomierzyce, od północy jego 
granica biegnie wzdłuŜ linii kolejowej, od wschodu sąsiaduje z Brochowem (w linii ulicy Buforowej) 
i Jagodnem, natomiast od zachodu z Ołtaszynem (w linii ulic: Świt, Nenckiego, Gałczyńskiego                   
i Grota-Roweckiego), od zachodu natomiast z Partynicami (w linii ulic: Agrestowej i Obrońców 
Poczty Gdańskiej). Znaczna część powierzchni Wojszyc nie jest jeszcze zabudowana, znajdują się tu 
m.in. ogródki działkowe. Północna, najstarsza część charakteryzuje się zabudową odzwierciedlającą 
średniowieczny układ wsi ulicówki wzdłuŜ ulicy Pawiej. Na północnym skraju osiedla, pomiędzy 
nasypem kolejowej obwodnicy towarowej, a linią kolejową do Świdnicy znajdują się domy 
jednorodzinne i dwurodzinne typowe dla architektury z początków XX wieku i okresu tuŜ                    
po I wojnie światowej. W latach 30-tych rozbudowywano tereny w kierunku zachodnim,                           
tj. w kierunku ulicy Grota Roweckiego. Po wojnie, przez pierwsze dziesięciolecia, rozwój osiedla był 
niezbyt szybki, dopiero od lat 80-tych zaczęło tu przybywać coraz więcej domów jednorodzinnych, 
w tym takŜe i w dalszej jego części, na południe od ulicy Parafialnej. Znaczna część tej zabudowy ma 
układ szeregowy z jednorodzinnymi segmentami, ten typ zabudowy realizowany jest takŜe obecnie. 

NajbliŜsze otoczenie wycenianej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna            
i usługowa (warsztaty samochodowe, hurtownia budowlana) oraz tereny niezabudowane. W dalszym 
otoczeniu nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, niska 
zabudowa wielorodzinna i usługowa oraz tereny niezabudowane i zalesione.  

Dostępność usług i handlu: przeciętna – w odległości około 1 km znajdują się niewielkie sklepy 
wielobranŜowe, markety m. in. Biedronka, oraz punkty usługowe róŜnych branŜ nastawione                  
na obsługę mieszkańców. W odległości około 5 km znajdują się wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe (CH Auchan, CH Bielany, IKEA, Castorama, OBI). 

Dostępność komunikacji publicznej: przeciętna – przystanek autobusowy w odległości około                
200 m, brak linii tramwajowych.  

Lokalizację nieruchomości, z uwagi na połoŜenie w peryferyjnej strefie miasta (na granicy 
administracyjnej Wrocławia), przy drodze o podwyŜszonym natęŜeniu ruchu kołowego                         
oraz w otoczeniu zabudowy usługowej, a takŜe przeciętny dostęp do usług, handlu i komunikacji 
publicznej, oceniono jako przeciętną. 

5.3 Stan zagospodarowania 
Przedmiotowa działka o numerze ewidencyjnym 23/8, AM-20, to niezabudowany grunt                        

o powierzchni 0,0886 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolami: RI (0,0118 ha)              
i RII (0,0768 ha) – grunty orne. Kształt działki regularny, prostokątny, o przybliŜonych wymiarach:                 
20 m (szerokość) x 43 m (długość). Teren płaski, niezagospodarowany, częściowo ogrodzony, 
porośnięty trawą, krzewami i pojedynczymi drzewami (samosiejkami) w południowej części działki.  
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Od zachodu i północy ogrodzenie z paneli betonowych, częściowo aŜurowych na słupach 
betonowych, od wschodu ogrodzenie z siatki plecionej na słupkach stalowych oraz częściowo 
murowane. 

Nieruchomość graniczy bezpośrednio od północy i wschodu z zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną, od zachodu z zabudową usługową, natomiast od południa z działką numer 22,              
AM-20 (stanowiącą nieutwardzoną część pasa drogowego ulicy Wspólnej - pobocze). 

Nieruchomość ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – 
ulicy Wspólnej. Brak jest jednak wykonanego wjazdu na działkę. 

Teren, na którym połoŜona jest przedmiotowa nieruchomość, uzbrojony jest w następujące 
urządzenia infrastruktury technicznej: 

• sieć energetyczna, 
• sieć wodociągowa, 
• sieć kanalizacyjna, 
• sieć teletechniczna. 

6. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  obszaru połoŜonego                      
na wschód od ul. gen. Stefana Grota - Roweckiego, od granicy miasta do ul. Terenowej, w obrębie 
Wojszyce we Wrocławiu, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/517/08                         
z dnia 14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr 93, poz.1095),               
działka numer 23/8, AM-20, połoŜona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 
7MN-U/93 - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami 
towarzyszącymi. 

W oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, zebrane informacje w Wydziale Architektury                    
i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, moŜna wnioskować, Ŝe nie przewiduje się zmian przeznaczenia terenu, mogących 
mieć wpływ na wartość szacowanej nieruchomości. 

7. Sposób wyceny  

7.1 Rodzaj określanej wartości  
Zgodnie z przyjętym celem wyceny oraz obowiązującymi przepisami prawa w procesie wyceny 

określona zostanie wartość rynkowa nieruchomości.  
W myśl art. 151 ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkową nieruchomości 

stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny moŜna uzyskać za nieruchomość w transakcji 
sprzedaŜy zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają 
stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozwaŜnie oraz nie znajdują 
się w sytuacji przymusowej. 

W oparciu o atrybuty nieruchomości oraz jej przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego ustalono, Ŝe optymalnym a zarazem najkorzystniejszym 
sposobem uŜytkowania przedmiotowej nieruchomości będzie zachowanie jej dotychczasowej 
funkcji, czyli funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi. 

7.2 Wybór podejścia i metody wyceny 
Uwzględniając cel wyceny, rodzaj i połoŜenie nieruchomości, jej przeznaczenie w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, stan nieruchomości, dostępne dane rynkowe dotyczące 
cen, dochodów i cech nieruchomości podobnych, obowiązujące przepisy prawa i zapisy standardów 
zawodowych, wartość rynkowa przedmiotu wyceny zostanie określona przy zastosowaniu podejścia 
porównawczego, metodą korygowania ceny średniej.  

W myśl §4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego przy metodzie korygowania ceny średniej             
do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były 
przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia 
transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny 
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określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami 
korygującymi uwzględniającymi róŜnice w poszczególnych cechach tych nieruchomości. 

Po uwzględnieniu załoŜeń do podejścia porównawczego procedura obliczeń dla metody 
korygowania ceny średniej z zastosowaniem wag cech rynkowych będzie przeprowadzona według 
następującego schematu:  
- określenie rynku lokalnego dla wycenianej nieruchomości poprzez ustalenie jego rodzaju, obszaru    

i okresu badania cen transakcyjnych, 
- utworzenie zbioru nieruchomości podobnych o znanych cenach transakcyjnych i cechach, 

stanowiącego podstawę wyceny, 
- określenie wpływu czasu na zmianę cen oraz w razie konieczności dokonanie korekty cen 

nieruchomości podobnych z tytułu przesunięcia daty wyceny względem dat realizowanych 
transakcji; oznacza to skorygowanie cen z transakcji na datę wyceny, 

- ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróŜnicowanie cen na rynku 
nieruchomości oraz ustalenie dla nich skal, 

- określenie wag przyjętych cech rynkowych nieruchomości, 
- określenie jednostkowej ceny minimalnej Cmin i ceny maksymalnej Cmax w przyjętej bazie                    

oraz obliczenie jednostkowej ceny średniej Cśr., jako średniej arytmetycznej cen w bazie, 
- opisanie nieruchomości wycenianej, nieruchomości o cenie minimalnej oraz nieruchomości             

o cenie maksymalnej za pomocą przyjętych i wyskalowanych atrybutów, 
- określenie zakresu sumy wskaźników korygujących jako: 

.

max
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n

i

i
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 gdzie: 
 ui – oznacza wielkość i-tego współczynnika korygującego, 
 n  - ilość współczynników korygujących, 
- obliczenie zakresów współczynników korygujących dla poszczególnych cech rynkowych,                  

jako iloczynu zakresu sumy współczynników korygujących i wag kaŜdej z cech, 
- określenie wielkości współczynników korygujących, wynikających z ocen wycenianej 

nieruchomości z uwzględnieniem określonych granic i połoŜenia ceny średniej w przedziale                
[Cmin , Cmax], 

- określenie wartości jednostkowej nieruchomości wycenianej według formuły:  


=

×=

n

i

iśrx
uCW

1

.  

- jako jednostkę porównawczą przyjęto 1 m2 powierzchni gruntu, 
- określenie wartości rynkowej nieruchomości wycenianej, którą stanowi iloczyn wartości 

jednostkowej i liczby jednostek nieruchomości wycenianej. 

8. Charakterystyka i analiza rynku nieruchomości  

Wyceniana nieruchomość połoŜona jest przy ulicy gen. Stefana Grota – Roweckiego we 
Wrocławiu (dojazd do działki od ulicy Wspólnej), w południowej, peryferyjnej części miasta, w 
odległości około 7,5 km od Rynku w kierunku południowym oraz zaledwie 10 m od 
administracyjnych granic miasta w kierunku północnym.  

 Na potrzeby wyceny określono:  
- rodzaj rynku   - nieruchomości gruntowe niezabudowane stanowiące przedmiot prawa własności, 

przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego                 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług 
towarzyszących, o obszarze od 0,0500 ha do 0,1500 ha; 

- obszar rynku  - miasto Wrocław, obręb Wojszyce oraz obręb bezpośrednio sąsiadujący- Ołtaszyn; 
- okres badania - od stycznia 2018 roku do dnia wyceny. 

W badanym okresie na rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych                 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, panowała podobna tendencja do tej, którą moŜna było 
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zaobserwować na rynku nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi,                
a mianowicie kontynuowana z lat poprzednich stabilizacja cen. Na rynku działek budowlanych 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną największym zainteresowaniem 
cieszyły się te o mniejszej powierzchni - z uwagi na ich mniejszą kapitałochłonność i tym samym 
moŜliwość przeznaczenia pozostałej części środków na zamierzone przedsięwzięcie budowlane. 
Zgodnie z ogólnie panującą zasadą w gospodarce - im mniejsza ilość danego dobra, tym jego cena 
jednostkowa jest wyŜsza - najwyŜsze jednostkowe ceny transakcyjne odnotowane zostały                        
za nieruchomości o najmniejszym metraŜu (przy zachowaniu zasady ceteris paribus). Ponadto 
uczestnicy tego rynku preferują nieruchomości atrakcyjnie zlokalizowane, tj. w otoczeniu o niskim 
natęŜeniu ruchu kołowego, braku uciąŜliwego sąsiedztwa, jednakŜe o wysokiej dostępność środków 
komunikacji publicznej, urzędów, sklepów, punktów usługowych, szkół, jak równieŜ połoŜone                 
w pobliŜu terenów zielonych i rekreacyjno – sportowych. Nie bez znaczenia dla nabywców tego 
typu nieruchomości jest równieŜ poziom uzbrojenia terenu, a mianowicie, czy do działki 
doprowadzona jest sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ciepłownicza                 
lub gazowa, a takŜe czy dostęp do działki zapewniony jest z drogi utwardzonej. 

W oparciu o zebrany materiał porównawczy ustalono, Ŝe w badanym okresie ceny jednostkowe 
niezabudowanych działek gruntu o takim samym przeznaczeniu i podobnych pozostałych 
parametrach, na badanym obszarze, zawarte były w przedziale od 600,00 zł/m2 do 799,76 zł/m2. 
Średnia cena jednostkowa wyniosła natomiast 692,50 zł/m2.  

Na podstawie analizy transakcji zawartych na rozpatrywanym rynku, preferencji potencjalnych 
nabywców, ustalonych w oparciu o informacje uzyskane z biur pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami oraz własnych obserwacji przyjęto następujące cechy rynkowe mające kluczowy 
wpływ na ceny nieruchomości: lokalizacja i otoczenie, powierzchnia działki, uzbrojenie terenu oraz 
warunki dojazdu. PowyŜsze cechy rynkowe ustalono dla nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, stanowiących przedmiot prawa własności, zlokalizowanych na terenach 
połoŜonych w pobliŜu wycenianej nieruchomości.  

Dla ustalonych cech przyjęto następujące skale: 
Tabela 1 

Cechy rynkowe oraz ich skale 
Lp. Cechy rynkowe Ocena Opis 

1 
Lokalizacja                
i otoczenie 

korzystna 

W najbliŜszym otoczeniu dominuje kameralna 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze 
willowym, niska gęstość zabudowy. Bliskie sąsiedztwo 
terenów rekreacyjnych. Większa odległość od głównych 
ciągów komunikacyjnych o duŜym natęŜeniu ruchu 
kołowego, brak uciąŜliwego sąsiedztwa (zabudowy 
usługowej).                       

przeciętna 

W najbliŜszym otoczeniu występuje często zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna lub / i usługowa, średnia 
gęstość zabudowy. Tereny rekreacyjne w większej 
odległości. Główne ciągi komunikacyjne o duŜym 
natęŜeniu ruchu kołowego w bezpośrednim otoczeniu 
lub w niewielkiej odległości.  

2 
Powierzchnia 
działki 

korzystna PoniŜej 1000 m2. 

przeciętna 1000 m2 i powyŜej. 

3 Uzbrojenie terenu 
kompletne 

Sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej oraz gazowa. 

niekompletne Brak jednego lub większej liczby ww. elementów. 

4 Warunki dojazdu korzystne 
Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej                          
lub z betonowej kostki brukowej.     
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Lp. Cechy rynkowe Ocena Opis 

przeciętne Droga gruntowa. 

8.1 Zestawienie transakcji pomocniczych  
W wyniku przeprowadzonego badania lokalnego rynku do dalszej analizy przyjęto jedenaście 

nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianych. Odrzucono transakcje o charakterze 
nierynkowym i transakcje mało wiarygodne, w których ceny znacząco odbiegały od przeciętnych    
cen uzyskiwanych na analizowanym rynku. 

Lp. Obręb Ulica
Data 

transakcji

Numer               
aktu 

notarialnego 

Powierzchnia                          

[m2] 

Cena 
transakcyjna                          

[zł]

Jednostkowa 
cena 

transakcyjna 

[zł/m2]

Wojszyce działka nr 23/8 - - 886 - -

1 Ołtaszyn Bursztynowa 2019-09-19 5254/2019 754 500 000 663,13

2 Wojszyce
ok. Mirona 

Białoszewskiego
2019-09-13 75936/2019 1 436 861 600 600,00

3 Ołtaszyn Motylkowa 2019-03-04 1707/2019 773 575 000 743,86

4 Wojszyce
ok. Konstantego 

Ildefonsa 
Gałczyńskiego

2019-02-08 3405/2019 1 200 750 000 625,00

5 Ołtaszyn ok. Świt 2019-01-18 416/2019 819 655 000 799,76

6 Wojszyce Tulipanowa 2018-09-27 1687/2018 927 635 000 685,01

7 Ołtaszyn Łubinowa 2018-08-06 4587/2018 900 690 000 766,67

8 Ołtaszyn ok. Nefrytowej 2018-07-06 4333/2018 1 111 710 000 639,06

9 Ołtaszyn Nektarowa 2018-05-16 1130/2018 1 189 800 000 672,83

10 Ołtaszyn Motylkowa 2018-05-09 14003/2018 822 526 000 639,90

11 Ołtaszyn Brylantowa 2018-04-04 6812/2018 1 268 992 000 782,33

Cśr = 692,50 zł
Cmin = 600,00 zł

Cmax = 799,76 zł

ΔC = 199,76 zł

Zestawienie transakcji pomocniczych

Tabela 2

W zbiorze określono:

 
8.2 Określenie trendu cenowego 

W wyniku przeprowadzonej analizy lokalnego rynku ustalono, Ŝe w okresie od stycznia 2018 roku                       
do dnia wyceny ceny przedmiotowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych wahają się nie 
wykazując jednoznacznego trendu – nie istnieją zatem przesłanki do zastosowania korekty 
wynikającej z upływu. 
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8.3 Zestawienie wag cech rynkowych  
Analityczny sposób określenia wag cech rynkowych moŜliwy jest wówczas, gdy dysponuje się 

dostatecznie duŜą ilością wiarygodnych danych z rynku nieruchomości. W związku z powyŜszym 
wagi cech określono w oparciu o przeprowadzoną analizę preferencji uczestników rynku 
nieruchomości, na bazie badania ankietowego prowadzonego wśród pośredników w obrocie 
nieruchomościami i innych aktywnych uczestników rynku. Obliczenia wag cech mających wpływ             
na ceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych zostało przedstawione w tabeli numer 3. 

A1 A2 A3 A4 A5 A6

1 Lokalizacja i otoczenie 55 40 55 50 40 50 48

2 Powierzchnia działki 20 20 20 15 25 20 20

3 Uzbrojenie terenu 15 20 15 25 20 10 18

4 Warunki dojazdu 10 20 10 10 15 20 14

100 100 100 100 100 100 100Razem 

Obliczenia wag cech rynkowych

Tabela 3

Waga cechy według ankietowanych Waga średnia                         
[%]

Lp. Cecha

 
9. Określenie wartości rynkowej nieruchomości  

9.1  Ocena nieruchomości wycenianej i nieruchomości podobnych w aspekcie przyjętych cech 
rynkowych 

Do dalszej analizy, ze zbioru nieruchomości podobnych, wybrano nieruchomość o jednostkowej 
cenie minimalnej i nieruchomość o cenie maksymalnej, wyznaczono średnią, jednostkową cenę 
transakcyjną oraz zakres sumy współczynników korygujących: 

Cmin = 600,00         Cśr.  = 692,50         Cmax = 799,76          
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Lp. Ulica
Data 

transakcji
Powierzchnia              

[m2] 

Jedn. cena 
transakcyjna 

[zł/m2]

Lokalizacja                    
i otoczenie

Powierzchnia 
działki

Uzbrojenie terenu
Warunki 
dojazdu

działka nr 23/8 - 886 - przeciętne korzystna niekompletne korzystne

2
ok. ulicy  Mirona 
Białoszewskiego 2019-09-13 1 436 600,00 przeciętne przeciętna niekompletne przeciętne

5 ok. ulicy Świt 2019-01-18 819 799,76 korzystne korzystna kompletne korzystne

Zestawienie nieruchomości o jednostkowej cenie minimalnej i maksymalnej
Tabela 4
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Nieruchomość o jednostkowej cenie minimalnej (transakcja nr 2) 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z jednej działki ewidencyjnej                         

o powierzchni 0,1436 ha, połoŜona w okolicach ulicy Mirona Białoszewskiego we Wrocławiu,  
obręb Wojszyce - o małym natęŜeniu ruchu kołowego, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Ciągi komunikacyjne o duŜym natęŜeniu ruchu 
kołowego w niewielkiej odległości. Lokalizację i otoczenie oceniono jako przeciętne. 

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego                    
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług towarzyszących. Nieruchomość 
o regularnym kształcie, prostokątna, porośnięta drzewami i trawą. Powierzchnia działki przeciętna. 

Nieruchomość graniczy bezpośrednio z nieurządzoną drogą publiczną o nawierzchni gruntowej, 
brak urządzonego wjazdu na działkę. Teren, na którym połoŜona jest przedmiotowa nieruchomość, 
uzbrojony jest w sieć teletechniczną. Uzbrojenie terenu niekompletne. Warunki dojazdu przeciętne. 

Nieruchomość o jednostkowej cenie maksymalnej (transakcja nr 5) 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z jednej działki ewidencyjnej                         

o powierzchni 0,0819 ha, połoŜona w okolicy ulicy Świt we Wrocławiu, obręb Ołtaszyn - o małym 
natęŜeniu ruchu kołowego, w sąsiedztwie kameralnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                
o charakterze willowym. Ciągi komunikacyjne o duŜym natęŜeniu ruchu kołowego w większej 
odległości. Lokalizację i otoczenie oceniono jako korzystne. 

Nieruchomość przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego                    
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działka o regularnym kształcie - prostokątna, teren 
płaski. Powierzchnia działki korzystna. 

Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej                            
za pośrednictwem drogi wewnętrznej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz uzbrojona 
jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczną, wodociągową, 
kanalizacyjną oraz gazową. Uzbrojenie terenu kompletne. Warunki dojazdu korzystne.  

9.2 Określenie wartości rynkowej działki numer 23/8  
Obliczono sumę współczynników korygujących średnią cenę transakcyjną - tabela numer 5. 

Umin Umax

Lokalizacja i otoczenie 48 0,416 0,554 0,416

Powierzchnia działki 20 0,173 0,231 0,231

Uzbrojenie terenu 18 0,156 0,208 0,156

Warunki dojazdu 14 0,121 0,162 0,162

Razem 100 0,866 1,155 0,964

Tabela 5

Cecha
Waga 
cechy 
[%]

Zakres 
współczynników 

korygujących
Wartość współczynnika Ui dla 

nieruchomości wycenianej

Obliczenie współczynników korygujących średnią cenę transakcyjną

 

Obliczono wartość jednostkową wycenianej nieruchomości, jako iloczyn średniej ceny 
jednostkowej i sumy współczynników korygujących: 

WJ = 692,50 zł/m2 x 0,964 
WJ = 667,57 zł/m2  
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Wartość rynkową niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 23/8, AM-20,               
stanowi zatem iloczyn jej powierzchni i wartości rynkowej 1 m2, czyli:  

WDZ. NR 23/8 = 886,0 m2 x 667,57 zł/m2  

WDZ. NR 23/8 = 591 467,02 zł 
Przyjęto:  

WDZ. NR 23/8 = 590 000 zł  
słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 
 

10. Wynik końcowy wyceny 

Z przeprowadzonej analizy rynku nieruchomości podobnych do przedmiotu wyceny                        
oraz wykonanych obliczeń według metody korygowania ceny średniej wynika, Ŝe wartość rynkowa 
przedmiotowej nieruchomości gruntowej, tj. niezabudowanej działki oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 23/8, AM-20, połoŜonej przy ulicy gen. Stefana Grota - Roweckiego we Wrocławiu, 
obręb Wojszyce, wynosi: 

WDZ. NR 23/8 = 590 000 zł  

słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 

Wartość rynkowa nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny została określona bez 
uwzględnienia kosztów transakcji nabycia oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat,                    
w szczególności bez podatku VAT (tj. w ujęciu netto). 

 
 
Operat sporządził: 

 
 
Wrocław, dnia 28 listopada 2019 roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Nieruchomość gruntowa niezabudowana – 52-258 Wrocław, dz. nr 23/8, AM-20, obręb Wojszyce 

Strona | 15 
 

 

11. Klauzule i zastrzeŜenia 

1. Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z przepisami prawa. 
2. Operat ten moŜe być wykorzystany wyłącznie do celu, dla którego został on sporządzony, 

opisanego w punkcie 2 niniejszego opracowania; operat nie moŜe być modyfikowany                      
i wykorzystany do innych celów wyceny. 

3. Zgodnie z art. 156 Ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy moŜe być 
wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego 
sporządzenia, chyba, Ŝe wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany 
czynników, o których mowa w art. 154 niniejszej ustawy. Operat szacunkowy moŜe być 
wykorzystywany po upływie okresu, o którym mowa wyŜej, po potwierdzeniu jego aktualności 
przez rzeczoznawcę majątkowego. Potwierdzenie aktualności operatu następuje przez 
umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę, który go 
sporządził. 

4. Rzeczoznawca majątkowy nie moŜe udzielać w operacie szacunkowym gwarancji co do 
aktualności sporządzonej wyceny po dacie jej wykonania. 

5. Wszystkie informacje o transakcjach powołanych w operacie szacunkowym zostały 
udokumentowane i są w posiadaniu rzeczoznawcy majątkowego. W myśl art. 175 ust. 3 Ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, z uwagi na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej,                    
nie zostały one w pełni ujawnione w opracowaniu. 

6. Określony w operacie stan techniczny nieruchomości nie stanowi ekspertyzy technicznej. 
7. Wyłącza się odpowiedzialność rzeczoznawcy za ukryte wady techniczne i prawne wycenianego 

lokalu, których rzeczoznawca nie mógł zidentyfikować na podstawie uzyskanej dokumentacji 
technicznej i prawnej oraz podczas wizji lokalnej. 

8. Wyklucza się odpowiedzialność rzeczoznawcy wobec osób trzecich, w szczególności z tytułu 
wykorzystania operatu w innym celu aniŜeli został on sporządzony. Wycena nie moŜe stanowić 
podstawy do oceny cech i stanu wycenianej nieruchomości przy jego zakupie. 

9. Wartość rynkowa przedmiotu wyceny została określona bez uwzględnienia podatku VAT               
oraz ewentualnych obciąŜeń hipotecznych ujawnionych w księdze wieczystej. 

10. Zawarte w niniejszym operacie szacunkowym dane osobowe zostają ujawnione wyłącznie 
Zleceniodawcy. 

12. Spis załączników 

1. Protokół z badania księgi wieczystej nr WR1K/00030972/3. 
2. Protokół z badania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Uproszczony wypis z rejestru gruntów. 
4. Kopia mapy ewidencyjnej. 
5. Dokumentacja fotograficzna. 
6. Mapy sytuacyjne. 
7. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Nieruchomość gruntowa niezabudowana – 52-258 Wrocław, dz. nr 23/8, AM-20, obręb Wojszyce 

Strona | 16 
 

 
 
Załącznik nr 1 

 
Protokół z badania księgi wieczystej 

 
Zgodnie z treścią księgi wieczystej nr WR1K/00030972/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy                    

dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych stan prawny 
nieruchomości przedstawia się następująco:  

DZIAŁ I - O - "OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI" 

PołoŜenie: Wrocław, dzielnica Krzyki 

Obręb ewidencyjny: Wojszyce 

Numer działki: 23/8 

Sposób korzystania: nieruchomość rolna bez zabudowań 

Obszar: 0,0886 ha 

DZIAŁ I -SP - "SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ" 

Brak wpisów. 

DZIAŁ II - "WŁASNOŚĆ" 

BoŜena Hałabuda, córka Andrzeja i Stanisławy oraz Romuald Hałabuda, syn Mieczysława i Marii,  
na prawach wspólności ustawowej majątkowej małŜeńskiej – udział 1/1. 

DZIAŁ III – „PRAWA, ROSZCZENIA, OGRANICZENIA" 

OstrzeŜenie - ostrzeŜenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w sprawie GKm 144/19, celem 
wyegzekwowania wierzytelności pienięŜnej na rzecz wierzyciela Śląskiego Banku Spółdzielczego 
Silesia w Katowicach przeciwko dłuŜnikom Romualdowi i BoŜenie Hałabuda. 

DZIAŁ IV - "HIPOTEKA" 

Brak wpisów. 

Stwierdzono zgodność treści księgi wieczystej nr WR1K/00030972/3 z zapisami ewidencji gruntów 
i budynków. 

 

 
Opracował: 

 
  
Wrocław, dnia 28 listopada 2019 roku 
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Załącznik nr 2 

 
Protokół z badania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  obszaru połoŜonego                       

na wschód od ul. gen. Stefana Grota- Roweckiego, od granicy miasta do ul. Terenowej, w obrębie 
Wojszyce we Wrocławiu, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XVIII/517/08 z dnia             
14 lutego 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 2 kwietnia 2008 r. Nr 93, poz.1095), działka numer 
23/8, AM-20, połoŜona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 7MN-U/93 – 
tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami towarzyszącymi. 

 
 

Rozdział 3 
Ustalenia dla terenów 

 
§ 20 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7MN-U/21, 7MN-U/22, 7MN-U/81, 
7MN-U/84, 7MN-U/93 ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
b) usługi I, z zastrzeŜeniem ust. 2; 

2) uzupełniające: 
a) gastronomia, 
b) produkcja drobna, 
c) infrastruktura drogowa, 
d) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. W ramach przeznaczenia edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące 

ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
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1) nie dopuszcza się budynków mieszkalnych jednorodzinnych szeregowych i atrialnych; 
2) wysokość budynków nie moŜe być większa niŜ 15 m; 
3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie moŜe być 

większa niŜ 3, przy czym trzecią kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza  
ujuze stromym dachem o nachyleniu połaci od 30° do 45°; 

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usługowych nie moŜe być większa niŜ 3; 
5) przeznaczenie handel detaliczny małopowierzchniowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, 

dopuszcza się wyłącznie w obiektach wbudowanych w budynki; 
6) powierzchnia uŜytkowa obiektu o przeznaczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, nie 

moŜe być większa niŜ 150 m2; 
7) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej co najmniej 30 % powierzchni działki 

budowlanej naleŜy przeznaczyć na zieleń; 
8) dla zabudowy usługowej co najmniej 15 % powierzchni działki budowlanej naleŜy 

przeznaczyć na zieleń; 
9) sytuowanie wolno stojących nośników reklamowych dopuszcza się wyłącznie dla tablic                 

o powierzchni do 6 m2. 
4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu 

transportowego: 
1) dojazd do terenu 7MN-U/21 dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KD-Z; 
2) dojazd do terenu 7MN-U/81 dopuszcza się wyłączenie od terenu 1KD-Z i 7KD-L; 
3) dojazd do terenu 7MN-U/84 dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KD-Z, 7KD-L i 8KD-L; 
4) dojazd do terenu 7MN-U/93 dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KD-Z, 3KD-Z i 8KD-L. 

 
 
 

 
 

Opracował: 
 
  
Wrocław, dnia 28 listopada 2019 roku 


