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I CZĘŚĆ  OGÓLNA OPRACOWANIA 
 

1.1  Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest nieruchomość lokalowa o funkcji 

mieszkaniowej, położona we wsi Tychnowy przy ulicy Kwidzyńskiej 21, lokal numer 4. Lokal 
znajduje się w budynku wielorodzinnym, 1-kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, 
podpiwniczony. Powierzchnia nieruchomości lokalowej wynosi 79,25m².  Z nieruchomością 
lokalową związany jest udział 26/100 we własności działki gruntu oraz w częściach 
wspólnych budynku opisany w księdze wieczystej nr GD1I/00024167/7.  

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kwidzynie, wydział ksiąg 
wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00024169/1. 

 
1.2  Cel opracowania 
Celem niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości rynkowej prawa 

własności do przedmiotowego lokalu w celu sprzedaży przez Syndyka Masy Upadłości w 
postępowaniu upadłościowym. 

 
1.3  Zakres opracowania 
   Zakres wyceny obejmuje określenie aktualnej wartości rynkowej prawa własności 

do lokalu mieszkalnego, położonego w Tychnowych przy ulicy Kwidzyńskiej 21  lokal numer 
4 wraz z  udziałem  we własności działki gruntu i w częściach wspólnych budynku. 

 
1.4  Zleceniodawca opracowania 

Zlecenie Syndyka Masy Upadłości z dnia 23.11.2020, na podstawie Postanowienia Sądu 
Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy z dnia 23.10.2020r o ogłoszeniu 
upadłości dłużnika : Ewy Listewnik PESEL:75042417763 

 
1.5  Uwarunkowania prawne i merytoryczne opracowania 

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWNIA 
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018r., poz. 2204, z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i  sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r., nr207, poz.  2109, 
z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., 
poz.1025 z późn. zm.) 

 Ustawa  z  dnia  6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece ( tekst jednolity Dz.U. z 
2018 r., poz. 1916, z póżn. zm.) 

 Ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 
1228.) 
 

 
ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 

- Dane ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kwidzyn 
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- Dane dotyczące cen transakcyjnych na rynku lokalnym uzyskane z ewidencji gruntów i 
budynków Starostwa Powiatowego w Kwidzynie  

- Informacje z KW nr GD1I/00024169/1 i GD1I/00024167/7 

- Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych 

- Wizja lokalna, podczas której dokonano oględzin nieruchomości  

- Informacje uzyskane od Zamawiającego 
 
1.6  Określenie dat istotnych przy wykonaniu operatu szacunkowego 

 Data sporządzenia wyceny 07.12.2020r. 

 Data, na którą określono wartość przedmiotu 03.12.2020r. 

 Data, na którą uwzględniono stan przedmiotu 03.12.2020r. 

 Data oględzin nieruchomości 03.12.2020r. 
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II. STAN PRZEDMIOTU WYCENY 
2. Opis stanu nieruchomości 
2.1. Lokalizacja i stan techniczno-użytkowy nieruchomości 

 
Źródło: www.geoprtal.gov.pl 

Działka – nr 46/3 o powierzchni 0,1171 ha, sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jedno 
i wielorodzinnej oraz ze szkołą podstawową. Okolica bardzo zadbana, dużo zieleni i lasów, w 
nieznacznej odległości od infrastruktury handlowo-usługowej. Dogodny dojazd do miasta 
Kwidzyna drogą nr 55 samochodem jak i środkami komunikacji miejskiej (w odległości ok. 20m 
nieruchomości znajduje się przystanek komunikacji podmiejskiej). Kształt działki został 
prostokątny. Działka ogrodzona. Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy. 
Droga dojazdowa do nieruchomości utwardzona. Dobre możliwości parkingowe dla 
mieszkańców. Do nieruchomości  przynależy też działka nr 46/4 oznaczona jako droga o 
powierzchni 0,0229ha. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej to 0,1400ha 

Budynek – mieszkalny, wielorodzinny, podpiwniczony, wybudowany w technologii 
tradycyjnej.  
Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną oraz poddasze użytkowe. 
Liczba lokali: 4 
Dach - dwuspadzisty, kryty dachówką.  
Stolarka okienna PCV.  
Budynek nieocieplony. Elewacja wykonana z tynku strukturalnego. Stan techniczny 
budynku średni. 
Instalacje w budynku:  
-elektryczna,  
-wodno-kanalizacyjna. 
 
Lokal 
Powierzchnia użytkowa lokalu: 79,25 m² 
Funkcja: mieszkalna 
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Kondygnacja: parter i poddasze użytkowe 
Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i dobudowanego wiatrołapu. 
Ściany w pokojach oraz w przedpokoju – powłoki malarskie na tynkach. Glazura w łazience 
i kuchni. 
Posadzki – w 1pokoju panele podłogowe w pozostałych wykładzina PCV,  w kuchni, 
łazience, przedpokoju i wiatrołapie płytki podłogowe. 
Stolarka okienna PCV w kolorze białym. 
Schody na poddasze drewniane 
Instalacje w lokalu: elektryczna, wod.-kan., ciepłej wody, centralne ogrzewanie – 
przydomowa kotłownia zlokalizowana w piwnicy. 
Stan techniczny i funkcjonalny – dobry. 
Do lokalu przynależy piwnica oraz pomieszczenie gospodarcze na terenie działki. 
 
Tabela 1 Zestawienie pomieszczeń i powierzchni na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej podczas 
wizji lokalnej przy użyciu dalmierza laserowego  

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 
w m2 

 parter  
1 Kuchnia 13,79 
2 Pokój 19,85 
3 Pokój 9,45 
4 Przedpokój 1,39 
5 Klatka schodowa  3,55 
6 Łazienka 3,91 
7 Wiatrołap 3,30 
 poddasze  
8 Pokój  13,86 
9 Pokój  10,15 
 Razem powierzchnia użytkowa lokalu 79,25 m2 
   

 
2.2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr 
IX/43/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia  Studiu 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn 
przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie strefy kontynuacji i uzupełnień 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  

 
2.3. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków 

Dane ustalono na podstawie informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym w 
Kwidzynie w wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w dniu 07.12.2020r 
 
Grunt i budynek 
(informacje uzyskane z 
Starostwa Powiatowego w 
Kwidzynie w dniu 
07.12.2020) 

Województwo pomorskie, powiat kwidzyński 
Jednostka ewidencyjna :  0025, Tychnowy 
 
Działka numer: 46/3 
Identyfikator działki: 220703_2.0025.46/3 
Powierzchnia działki: 0,1171ha 
Rodzaj użytku: B (tereny mieszkaniowe) 
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Adres: ul. Kwidzyńska 21 
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym nr: 82 
Ilość lokali: 4 
Na działce znajduje się też budynek gospodarczy nie stanowiący 
odrębnej nieruchomości 
 
Działka nr 46/4 
Jednostka ewidencyjna :  0025, Tychnowy 
Identyfikator działki: 220703_2.0025.46/4 
Powierzchnia działki: 0,0229ha 
Rodzaj użytku: Dr (drogi) 
 
Obszar całej nieruchomości: 0,1400ha 
Nr księgi wieczystej: GD1I/00024167/7 

 
 
2.4. Stan prawny 
Stan prawny przedmiotowego lokalu jest uregulowany. Ustalono go w oparciu o dane  
z księgi wieczystej nr GD1I/00024169/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie,  
V Wydział Ksiąg Wieczystych  
Data badani księgi: 07.12.2020r, godzina 10:00.  
W księdze tej zawarte są wpisy: 

Dział I-O (Oznaczenie nieruchomości): 
Województwo pomorskie, powiat kwidzyński, gmina Kwidzyn, wieś Tychnowy, Lokal 
mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 79,2500m², składający się 
z 5 izb.   

Dział I- Sp (spis praw związanych z własnością): 
Udział właścicieli lokalu nr 4 w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 26 / 100 
części. 

Dział II (Właściciel): 
Zgodnie z zapisem w księdze wieczystej właścicielami nieruchomości są Ewa Listewnik oraz 
Tomasz Listewnik (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska) 

Dział III (Służebności i ograniczenia): 
Brak wpisów. 

Dział IV (Hipoteki): 
Zawiera wpis. 
 
 
UWAGI :  STAN AKTUALNY W ODNIESIENIU DO WYMIENIONYCH DZIAŁÓW III I IV KSIĘGI 
WIECZYSTEJ PODLEGA KAŻDORAZOWO AKTUALIZACJI. 
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III. OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI 
NIERUCHOMOŚCI 

 

3. Sposób określenia wartości nieruchomości 
3.1. Omówienie sposobu wyceny 

Wyboru podejścia do wyceny dokonano na podstawie art. 154 Ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, uwzględniając cel wyceny, rodzaj i 
położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną dla niej w studium, stopień wyposażenia w 
urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania posługując się: 

          podejściem porównawczym 
metodą korygowanej ceny średniej  

nieruchomości lokalowych podobnych przy wykorzystaniu uproszczonej analizy 
statystycznej lokalnego rynku nieruchomości porównawczych jako wynik analizy 
miejscowego rynku nieruchomości. 
PROCEDURA WYCENY PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE 

W myśl art. 150 ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być 
przedmiotem obrotu. 

W rozumieniu przepisów  ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia 
w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz 
Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) i (NI) opracowanych przez PFSRM, 
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.  

Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania wyklucza element 
spodziewanej wartości dla alternatywnego sposobu użytkowania i możliwy wzrost wartości 
związany ze specjalnymi inwestycjami lub regulacjami prawnymi.  

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. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane 
ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.  

Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku 
właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej kilkanaście 
nieruchomości  podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane 
są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości . Wartość 
nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny 
nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi wartości przypisane 
poszczególnym cechom tych nieruchomości .  

 
Procedura określania wartości rynkowej metodą korygowania ceny średniej 

1. Analiza i charakterystyka rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana 
nieruchomość. 
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2. Określenie cech rynkowych wpływających na wysokość cen na rynku lokalnym wraz  
z oceną wpływu poszczególnych cech na ceny.   

3. Ocena rynku w aspekcie przyjętych cech rynkowych, polegająca na ustaleniu 
gradacji każdej z cech oraz opisie każdego z ustalonych stopni poszczególnych cech . 

4. Dobór transakcji, z których możliwe będzie obliczenie wag cech rynkowych i 
poprawek z tytułu różnic w cechach.    

5. Określenie liczby i wag cech rynkowych na podstawie bazy danych cenowych z 
rynku lokalnego. 

6. Opis wycenianej nieruchomości pod kątem cech rynkowych. 
7. Określenie ceny średniej (Cśr) z bazy danych cenowych oraz zakresu sumy 

czynników korygujących oraz ceny minimalnej (Cmin) i nieruchomości o cenie 
maksymalnej (Cmax) 

8. Określenie zakresu współczynników korygujących poszczególnych cech. 
9. Określanie  jednostkowej wartości  rynkowej. 

 
3.2  Analiza rynku nieruchomości 

Powiat kwidzyński leży w południowo - wschodniej części województwa 
pomorskiego (północna część Polski) i sąsiaduje z powiatami: sztumskim, tczewskim (w 
województwie pomorskim), grudziądzkim (w województwie kujawsko-pomorskim), oraz 
iławskim (w województwie warmińsko-mazurskim). Zachodnią granicę powiatu stanowi 
rzeka Wisła. 

W skład powiatu kwidzyńskiego wchodzą następujące jednostki administracyjne: 
miasto  
Kwidzyn, miasto i gmina Prabuty, gmina Gardeja, gmina Kwidzyn, gmina Ryjewo, gmina 
Sadlinki.  

Powiat kwidzyński zajmuje powierzchnię 835 km² i zamieszkuje go 83495 osób, w 
tym 41439 mężczyzn oraz 42056 kobiet. Wskaźnik gęstości zaludnienia ludności na 1 km ² 
w osobach wynosi 100. Tereny miejskie zamieszkuje 47353 osoby, a tereny wiejskie 36142 
osoby1. 

Dużym atutem powiatu są dobre połączenia komunikacyjne. Przez teren powiatu 
przebiega droga krajowa nr 55 prowadząca na północ do Malborka oraz na południe do 
Grudziądza oraz linie kolejowe: magistrala Gdańsk - Warszawa - Kraków i linia Malbork - 
Grudziądz - Toruń. W 2013r. otwarto most na Wiśle w ciągu drogi krajowej nr 90, który 
połączył brzegi rzeki na wysokości Kwidzyna. Nowa przeprawa połączyła powiat kwidzyński 
z drogą krajową nr 91 na lewej stronie rzeki i dalej z autostradą A1. 

Główne sektory gospodarki to przede wszystkim przemysł celuzowo-papierniczy, 
elektroniczny, elektrotechniczny, drzewny oraz przetwórstwo warzyw i owoców. 
Najważniejszym ośrodkiem gospodarczym powiatu jest liczące ok. 40 000 mieszkańców 
miasto Kwidzyn, w którym funkcjonuje wiele firm reprezentujących kapitał zagraniczny, jak 
i rodzimy. Na terenie miasta znajdują się duże zakłady przemysłowe: Intenational Paper 
Kwidzyn S.A., Jabil Circuit Poland Sp. z o.o, Lacroix Electronics Sp. z o.o., Plati Polska Sp. z 
o.o., BM Polska Sp. z o.o, Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owoco-Warzywnego Sp. z o.o. 
Na terenie powiatu działa ok. 7000 podmiotów gospodarczych, gdzie większość 
mieszkańców gmin znajduje zatrudnienie oraz, gdzie znajdują się duże obiekty handlowe i 
centrum kulturalno – rozrywkowe Budowa w okolicach Kwidzyna, mostu na Wiśle, 
niewątpliwie przyczynił się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej powiatu. 
                                                           
1 Przetoczone dane są na postawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu kwidzyńskiego. 
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Stopa bezrobocia w powiecie kwidzyńskim utrzymuje się na poziomie zbliżonym do 
średniej krajowej i wojewódzkiej. Według stanu na koniec lutego 2018r. roku wyniosła ona 
6,4%.  

W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej miast opracowanym przez Instytut Badań 
nad Gospodarką Rynkową Kwidzyn otrzymał ocenę B – czyli bardzo wysoka atrakcyjność 
inwestycyjna. 

Wieś Tychnowy, w gminie Kwidzyn przy drodze krajowej nr 55.  Liczba mieszkańców 
wg. danych z 2011 to 773 osoby. Mieszkańcy Tychnów utrzymują się głównie z działalności 
rolniczej; osoby pracujące poza rolnictwem dojeżdżają do pracy głównie do miasta 
Kwidzyn. 

W porównaniu z rokiem 2000 wzrosła liczba osób w wieku powyżej 55 lat, co 
oznacza tendencję starzenia się społeczeństwa. Przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym 
rekompensowany jest przez napływ do miasta ludności w wieku produkcyjnym. Obecnie 
najbardziej liczną grupę wiekową w Kwidzynie stanowią osoby w wieku 25-29 lat. Taka 
struktura demograficzna oraz utrzymujące się na lokalnym rynku ceny mieszkań powodują, 
że największy jest popyt na mieszkania o powierzchni do 50m².  

W celu zbadania rynku nieruchomości lokalowych zdefiniowano rynek lokalny 
obejmujący swym obszarem powiat kwidzyński z wyłączeniem miasta Kwidzyna, ze 
względu na to miasto Kwidzyn stanowi osobny segment rynku.  

Lokalny rynek nieruchomości jest bardzo zróżnicowany, jest to związane z 
charakterystyką miasta i powiatu kwidzyńskiego. Należy stwierdzić, że rynek nieruchomości 
lokalowych jest najbardziej dynamicznym segmentem całego lokalnego rynku 
nieruchomości, najwięcej transakcji kupna – sprzedaży zawieranych jest na nieruchomości 
lokalowe w mieście Kwidzynie. Są one najczęściej przedmiotem obrotu. Kolejną grupą pod 
względem liczebności zawartych transakcji kupna – sprzedaży są nieruchomości 
niezabudowane. Kupno – sprzedaż domów jest również znaczną grupą transakcji. 
Najsłabiej rozwinięty jest rynek nieruchomości lokali użytkowych. 

Najwięcej transakcji kupna – sprzedaż nieruchomości lokalowych miało miejsce w 
mieście Kwidzyn. Transakcje nieruchomościami lokalowymi poza miastem Kwidzynem 
stanowią najsłabiej rozwinięty rynek i najrzadziej są przedmiotem kupna-sprzedaży.  

Występujące w tym czasie na rynku ceny jednostkowe charakteryzowały się 
względnie stabilnym poziomem i uzależnione były głównie od atrybutów nieruchomości. 
Jednak ze względu na niewielką ilość transakcji nie ma możliwości obliczenia trendu 
czasowego zgodnie z przyjętą metodologią w wycenie. 

Analiza lokalnego rynku nieruchomości pod kątem nieruchomości podobnych w 
przypadku nieruchomości lokalowych pokazuje, że ceny średnie w mieście Kwidzynie są na 
poziomie 3500-5300 zł/m2 natomiast w pozostałej części powiatu w okolicach 900-3000 
zł/m2. Wyższa cena dotyczy nieruchomości położonych atrakcyjnie w odniesieniu do 
odległości od miasta Kwidzyna oraz otoczenia inwestycyjnego a także posiadających 
dodatkowe walory, takie jak np. otoczenie czy infrastruktura. 
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4. Określenie wartości nieruchomości  
 
4.1. Analiza i charakterystyka rynku - określenie obszaru i zakresu badania 

Dla potrzeb wyceny przeprowadzono analizę rynku lokalnego w oparciu o następujące 
parametry: 

 rodzaj rynku – rynek wtórny lokali mieszkalnych, o powierzchni 50-100m2. 
 obszar rynku – obejmuje obszar powiatu kwidzyńskiego z wyłączeniem miasta 
Kwidzyna 
 obszar badania cen – od listopada 2018r. – do listopada 2020r. 

 
4.2. Określenie cech rynkowych mających wpływ na ceny na rynku lokalnym 

Po przeanalizowaniu całokształtu rynku lokali mieszkalnych, zbioru cen 
transakcyjnych uzyskanych dla lokali podobnych do lokalu wycenianego ustalone zostały 
następujące cechy rynkowe, potrzebne do obliczenia wartości rynkowej wycenianego 
lokalu: 

 Położenie 
 Uzbrojenie terenu 
 Dostępność komunikacyjna 
 Stan techniczny budynku 

Określenie cech rynkowych i ich zróżnicowanie przymiotnikowe zawiera tabela 2: 
 

Tabela 2 Określenie cech rynkowych i ich ocena 
Cecha rynkowa Ocena Opis 

bardzo dobra w otoczeniu nieruchomości o przeznaczeniu 
takim jak wyceniana oraz w odległości do 6 
km od miasta powiatowego Kwidzyn.  

dobra w otoczeniu nieruchomości o podobnym 
przeznaczeniu jak wyceniana, w odległości od 
6 do 12 km od miasta powiatowego Kwidzyn 

zadawalająca w otoczeniu nieruchomości o odmiennym 
przeznaczeniu jak wyceniana oraz w 
odległości powyżej 12 km od centrum powiatu 

bardzo dobre dostęp do 3 lub więcej mediów 
dobry dostęp  do 2 rodzaju mediów 
zadawalające działka nieuzbrojona 

bardzo dobra dostęp do nieruchomości poprzez drogę 
asfaltową, bezpośredni wjazd na posesję od 
ulicy 

dobra dostęp do nieruchomości poprzez drogę 
utwardzoną 

słaba droga gruntowa lub utwardzona o słabym 
stanie technicznym 

bardzo dobry budynek nowy lub dobrze utrzymany, 
konserwowany, nie wskazuje zużycia i 
uszkodzeń 

dobry budynek nie wskazuje większego zużycia, 

Położenie, 
atrakcyjność 
lokalizacji 

Dostępność 
komunikacyjna 

Uzbrojenie terenu 
 

Stan techniczny 
budynku 
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nieznaczne uszkodzenia mechaniczne 
wynikające z użytkowania, dobrze utrzymany 

zadowalający w budynku występują znaczne uszkodzenia i 
ubytki, wymagany remont  

 

 
Cechy rynkowe oraz ich wagi określono na podstawie rynku lokalnego. Wzięto również 

pod uwagę preferencje potencjalnych nabywców tego typu nieruchomości oraz wyniki 
ankiety TNS Polska dla otodom.pl (2015).  Z obserwacji rynku lokalnego wynika, że na 
wartość 1 m2 powierzchni użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wpływ mają 
następujące wagi cech: 

Tabela 3 Wagi cech 
Lp. Cecha Waga cechy w % 
1. Położenie, atrakcyjność lokalizacji 40 
2. Uzbrojenie terenu 30 
3. Dostępność komunikacyjną 10 
4 Stan techniczny budynku 20 
      Razem 100 
 

4.3 Zestawienie wybranych transakcji 
Analizując transakcje, jakie miały miejsce na terenie miasta Kwidzyn, znaleziono 

następujące transakcje, zestawione w tabeli 4. Odrzucono transakcje skrajnie wysokie oraz 
niskie. 
 
Tabela 4 Zestawienie transakcji sprzedaży lokali mieszkalnych 

Lp. Data trans. Gmina Wieś Cena 
[zł] 

Pow. 
użytkowa 

[m2] 

Cena 
[zł/m2] 

1 15.06.2020 Kwidzyn Górki  145 000 60,80 2385 

2 26.05.2020 Kwidzyn Górki 150 000 65,40 2294 

3 06.05.2020 Sadlinki  Sadlinki, Szkolna 208 000 93,20 2232 
4 19.02.2020 Kwidzyn Lipianki  143 000 92,81 1541 

5 20.12.2019 Prabuty Rodowo  126 000 72,5 1738 

6 18.12.2019 Kwidzyn Mareza, Grabowska  110 000 83,15 1323 

7 13.12.2019 Gardeja Nowa Wioska  135 000 52,00 2596 

8 28.11.2019 Ryjewo Ryjewo, Grunwaldzka  155 000 61,28 2529 

9 15.07.2019 Gardeja Krzykosy, Jeziorna  170 000 84,22 2019 

10 17.06.2019 Gardeja Nowa Wioska 180 000 67,00 2687 

11 30.05.2019 Kwidzyn Tychnowy, Kwidzyńska  230 000 100,68 2284 

12 30.11.2018 Prabuty Wąska  70 000 57,90 1 209 

13 15.11.2018 Sadlinki Glina  70 000 64,10 1 092 

14 19.02.2020 Kwidzyn Lipianki  143 000 92,81 1 087 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 4 określono: 
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Cenę średnia  Cśr = 1930 zł/m2 

Cenę maksymalną Cmax = 2687 zł/m2 
Cenę minimalną Cmin =1087 zł/m2 
∆ C = Cmin - Cmax = 1600 zł/m2 

 
4.4 Opis nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej 

Opis 
atrybutu Lokal wyceniany 

Lokale porównywane 

O cenie minimalnej O cenie maksymalnej 

Opis 
nieruchomości 

Lokal znajduje się w otoczeniu 
nieruchomości o podobnym 

przeznaczeniu, najbliższe 
sąsiedztwo stanowi zabudowa 

mieszkaniowa jedno i 
wielorodzinna. W bliskiej 

odległości znajduje się las. 
Nieruchomość położona w na 

w centrum wsi, w pobliżu 
obiektów handlowo-

usługowych.  
Dostęp do nieruchomości jest 

utwardzoną drogą. 

Lokal znajduje się w odległości 
ok 20km do miasta Kwidzyna. 

Lokal położony jest przy 
głównej ulicy, w sąsiedztwie 
stacji kolejowej. Najbliższe 
sąsiedztwo stanowią pola 

uprawne. Dostęp do 
nieruchomości jest drogą 

utwardzoną. 

Lokal znajduje się w 
otoczeniu nieruchomości 

o podobnym 
przeznaczeniu, w 

odległości ok 16km do 
miasta Kwidzyna, w 

centrum wsi. Najbliższe 
sąsiedztwo stanowi 

zabudowa mieszkaniowa 
jedno i wielorodzinna. 

Dostęp do nieruchomości 
jest drogą asfaltową. 

Powierzchnia 
użytkowa 79,25 m2 50,60 m2 67,00 m2 

Data transakcji - 09.11.2018 17.06.2019 
Cena 

jednostkowa 
[zł/m2] 

- 1087 2687 

Porównanie lokalu wycenianego w aspekcie cech rynkowych do lokali o cenie 
minimalnej i maksymalnej. 

Rodzaj cechy Lokale 
Wyceniany o cenie min o cenie max 

Położenie, atrakcyjność 
lokalizacji dobre zadawalające zadawalające 

Uzbrojenie terenu dobre dobre bardzo dobre 
Dostępność 
komunikacyjna dobra zadawalające bardzo dobre 

Stan techniczny 
budynku zadawalający zadawalający  dobry 

 
4.5 Określenie jednostkowej wartości rynkowej lokalu  

Na podstawie transakcji zestawionych w tabeli 4 obliczono zakres współczynników 
korygujących (Wd i Wg) 
Cmax –2687zł/m2 
Cmin – 1087 zł/m2 
 Cśr – 1 930 zł/m2 
Współczynnik dolny Wd (Cmin/Cśr) – 0,563 
Współczynnik górny Wg (Cmax/Cśr) – 1,392 
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W tabeli 5 przedstawiono  wycenę lokalu za pomocą sumy współczynników 
korygujących. 

 

 

Tabela 5 Zakres sum współczynników korygujących 

Lp. Cechy rynkowe 

Udział 
cechy 
w ΔC 
[%] 

Zakresy współczynników 
korygujących 

Ocena 
nieruchomości 

Warto
ści 

współc
zy-

nnikó
w Ui 

Zadawalające Dobre Bardzo 
dobre 

1 Położenie, atrakcyjność 
lokalizacji 40 0,225 0,391 0,557 dobra 0,391 

2 uzbrojenie terenu 30 0,169 0,293 0,418 dobre 0,293 

3 dostępność 
komunikacyjna 10 0,056 0,098 0,139 dobre 0,098 

4 Stan techniczny 
budynku 20 0,113 0,196 0,278 zadawalające 0,113 

  Suma 0,563   1,392 ƩUi 0,895 
 

WARTOŚĆ RYNKOWA PRAWA WŁASNOŚCI DO LOKALU MIESZKALNEGO 
Powierzchnia  

użytkowa 
lokalu [m2] 

Cena 
Średnia 
[zł/m2] 

Suma wartości 
współczynników 

korygujących 

Skorygowana 
cena 1 m2 

[zł/m2] 

Wartość  
lokalu 

Przyjęto wartość 
[zł] 

½ udziału we 
własności lokalu 

[zł] 

79,25 m2 1930 0,895 1727 136 864,75 137 000 
 

68 500 

 
 

IV INTERPRETACJA WYNIKU WYCENY 
Aktualna wartość rynkowa własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi: 

137 000zł 
słownie:  sto trzydzieści siedem tysięcy zł 

w tym ½ udziału we własności : 
68 500zł 

słownie:  sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset zł 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje określenie wartość rynkowa 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Z tego też względu przy wyborze 
nieruchomości porównawczych decydującym czynnikiem była lokalizacja nieruchomości, 
uzbrojenie terenu, dostępność komunikacyjna oraz stan techniczny budynku. 

Prowadzony przeze mnie monitoring cen sprzedaży lokali sektora własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego oraz proces wyszukiwania cen transakcyjnych, pozwoliły na 
ustalenie przedziału w wysokości od 1087 do 2687 zł/m2, w którym zawierają się ceny 
lokali podobnych. Uzyskana wartość 1727zł/m² jest zbliżona do ceny średniej, ponieważ 
wyceniany lokal posiada prawie wszystkie cechy o średniej wadze. Biorąc powyższe pod 
uwagę należy uznać, że określona wartość prawa własności do lokalu mieszkalnego  
położonego we wsi Tychnowy  przy ul. Kwidzyńskiej 21 lokal nr 4 odpowiada jego wartości 
rynkowej dla aktualnego sposobu użytkowania. 
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V.  KLAUZULE I OGRANICZENIA 
 Operat sporządzono zgodnie z przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi Zasadami 

Wyceny (PKZW) i (NI). 
 Wartość przedmiotu wyceny obliczona została w celu określonym w pkt. 2 operatu i nie 

może być wykorzystywana do innych celów. 
 Wycena opiera się na oględzinach nieruchomości dokonanych podczas wizji lokalnej 

oraz informacjach i dokumentach udostępnionych przez zamawiającego. 
 Powielanie, kopiowanie lub publikowanie niniejszego operatu bez zgody autora jest 

zabronione. 
 Wartość została określona na podstawie cen transakcyjnych nieruchomości lokalowych 

przeznaczonych na cele mieszkalne. 
 Przyjęta w operacie szacunkowym ocena stanu technicznego wycenianego obiektu nie 

stanowi ich ekspertyzy technicznej. 
 Wartość nieruchomości została określona według stanu z dnia oględzin i cen z dnia 

sporządzenia operatu. 
 Rzeczoznawca majątkowy nie udziela gwarancji, co do aktualności sporządzonej 

wyceny po dacie jej wykonania. 
 Wyceniający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości a mające 

istotny wpływ na jej wartość. 
 Uzyskane wyniki wyceny nie są ceną nieruchomości a jedynie stanową podstawę do jej 

ustalenia. 
 Określona wartość nieruchomości nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT) 
 W opinii nie ujawnia się danych identyfikacyjnych nieruchomości porównawczych, 

które ujawnione wkraczają w strefę zastrzeżoną tajemnicą zawodową rzeczoznawcy, 
zgodnie z wyrokiem SN z dnia 05.04.2012r (IICSK 369/11). 

 
 

VI. ZAŁĄCZNIKI 
1. Dokumentacja fotograficzna 
2. Rzut pomieszczeń – parter 
3. Rzut pomieszczeń - poddasze 
4. Kserokopia polisy rzeczoznawcy majątkowego  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
 

 

Wejście do lokalu 

Otoczenie 
nieruchomości 

Droga dojazdowa 
do nieruchomości 
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Przedpokój 
 

Pokój  

Wiatrołap  

Łazienka 

Kuchnia 

Pokój 


