
Adam Kościsz, EKSPERT-Doradztwo i Wyceny, 32-540 MŁOSZOWA, UL. DO KRZYŻA 
11, telefon +48 795 048 400, email: adamek.k@poczta.onet.pl 

Nr rep. OS/33/AK-E/2021            Chrzanów-Kęty, 16 kwietnia 2021 r.  

 
Biegły Sądowy Adam Kościsz  
 
Sygn. akt:  VIII GU 295/21/S 

 

 

 

 

O P E R A T   S Z A C U N K O W Y 

 

określający wartość rynkową  

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego 

- lokal mieszkalny nr 11 w budynku nr 5  

przy ul. os. 700-lecia w Kętach, 

powiat oświęcimski, województwo małopolskie 

 

 

Lokal objęty księgą wieczystą KW nr KR2E/00039574/7 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, 

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach 

 

 

Autor  opracowania:  

 

 



Adam Kościsz, EKSPERT-Doradztwo i Wyceny 

Sygn. akt VIII GU 295/21/S – wycena lokalu mieszkalnego w Kętach, ul. Osiedle 700-lecia 5/11                              str. 2 

Spis treści:                                 str.
Wyciąg z operatu szacunkowego ...................................................................................................................... 3 
Informacje z opisu zgodnie z art. 311, 313, 315 i 345 Pr. up. ............................................................................ 5 
1. Przedmiot i zakres wyceny .......................................................................................................................... 10 

1.1. Przedmiot wyceny ................................................................................................................................ 10 

1.2. Zakres wyceny ..................................................................................................................................... 10 

2. Cel wyceny .................................................................................................................................................. 10 
3. Podstawy formalno - prawne i merytoryczne wyceny ................................................................................. 10 

3.1. Podstawa formalna ............................................................................................................................... 10 

3.2. Podstawy prawne wyceny .................................................................................................................... 10 

3.4. Źródła danych merytorycznych ............................................................................................................ 11 

4. Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości ..................................................................................... 11 
5.  Opis i określenie stanu nieruchomości ....................................................................................................... 12 

5.1.  Stan prawny ........................................................................................................................................ 12 

5.2. Oznaczenie geodezyjne ....................................................................................................................... 13 

5.3. Określenie przeznaczenia nieruchomości............................................................................................ 13 

5.4. Opis stanu techniczno - użytkowego nieruchomości ........................................................................... 13 

5.4.1. Działka nr 2354/89 ........................................................................................................................................ 13 

5.4.2. Budynek wielomieszkaniowy nr 5 .................................................................................................................. 15 

5.4.3. Lokal mieszkalny nr 11 .................................................................................................................................. 15 

6. Analiza lokalnego rynku nieruchomości ....................................................................................................... 16 
7. Procedura szacowania - przedstawienie sposobu wyceny ......................................................................... 19 

7.1.  Rodzaj określanej wartości.................................................................................................................. 19 

7.2. Wybór sposobu szacowania - prezentacja podejścia, metody wyceny ............................................... 20 

8. Obliczenie wartości nieruchomości ............................................................................................................. 22 
8.1.  Założenia do wyceny ........................................................................................................................... 22 

8.2. Ustalenie cech rynkowych i ich wag ..................................................................................................... 22 

8.3. Charakterystyka cech rynkowych wycenianej nieruchomości ............................................................. 23 

8.4. Określenie próbki reprezentatywnej i ceny średniej ............................................................................. 23 

9. Komentarz do wyniku .................................................................................................................................. 24 
10. Klauzule ..................................................................................................................................................... 25 
11. Nota informacyjna ws. ochrony danych osobowych .................................................................................. 26 
12. Wykaz załączników .................................................................................................................................... 27 
13. Data, pieczęć, podpis rzeczoznawcy majątkowego .................................................................................. 27 
14. Załączniki ................................................................................................................................................... 28 

14.1. Wypis z KW nr KR2E/00039574/7 ..................................................................................................... 28 

14.2. Wypis z KW nr KR2E/00035081/6 ..................................................................................................... 29 

14.3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ..................................................... 30 

14.4.  Wypis z rejestru gruntów ................................................................................................................... 31 

14.5. Plan sytuacyjny .................................................................................................................................. 32 

14.6. Rzut lokalu i piwnic ............................................................................................................................. 33 

14.7. Dokumentacja fotograficzna ............................................................................................................... 34 

14.8. Kopia polisy ubezpieczeniowej rzeczoznawcy majątkowego ............................................................ 36 



Adam Kościsz, EKSPERT - Doradztwo i Wyceny 

Sygn. akt VIII GU 295/21/S – wycena lokalu mieszkalnego w Kętach, ul. Osiedle 700-lecia 5/11                                 str.3 

Wyciąg z operatu szacunkowego 

1. Opis nieruchomości: 

Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 
11 składający się z 2 pokoi, kuchni, 
przedpokoju, łazienki z WC  (2P+K+PP+ŁzWC) 
o powierzchni 37,70 m2 (bez uwzględnienia 
pomieszczeń przynależnych). Do lokalu 
przynależy piwnica nr 11 o pow. 2,92 m2. Lokal 
jest objęty spółdzielczym własnościowym 
prawem do lokalu mieszkalnego, dla którego 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi księgę 
wieczystą nr KR2E/00039574/7. Szacowany 
lokal położony jest niekorzystnie - na parterze 
budynku wielomieszkaniowego nr 5 przy ul. Os. 
700-lecia, w Kętach, powiat oświęcimski, 

województwo małopolskie. 
Stan techniczno-użytkowy budynku: Budynek mieszkalny nr 5 położony przy ul. Os. 700-lecia 
w Kętach, 6-kondygnacyjny (piwnice, parter, 4 piętra), o konstrukcji prefabrykowanej 
żelbetowej w systemie OWT-65, posiadający 5 klatek schodowych oraz 50 samodzielnych 
lokali (w tym 11 wyodrębnionych lokali mieszkalnych). Rok budowy: 1977, stan techniczny 
budynku: średni (Sz = 30%) z uwagi na wiek budynku i umiarkowaną częstotliwość 
prowadzonych prac remontowo-konserwacyjnych. Powierzchnia użytkowa budynku: 2141,80 
m2, powierzchnia zabudowy: 539,04 m2, kubatura netto: 8728 m3.  
Stan techniczno-użytkowy lokalu: Standard wykończenia lokalu: przeciętny, stan techniczny 
elementów wykończenia lokalu: dobry – większość elementów wykończeniowych wykonana z 
materiałów przeciętnej jakości i o niskim lub umiarkowanym stopniu zużycia technicznego i 
funkcjonalnego; ostatni generalny remont lokalu w 2015 roku (obecni uprawnieni do 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabyli je w 2018 roku, po remoncie 
wykonanym przez dotychczasowych lokatorów). Przedpokój: ściana zachodnia wyłożona 
kamieniem dekoracyjnym, pozostałe ściany malowane farbą emulsyjną, podłoga pokryta 
płytkami ceramicznymi imitującymi panele, sufit podwieszany malowany farbą emulsyjną na 
tynku suchym z 4 punktami świetlnymi, drzwi wejściowe do lokalu płycinowe pełne 
antywłamaniowe, drzwi do dużego pokoju i łazienki płycinowe przeszklone, brak drzwi do 
kuchni. Kuchnia: podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, ściany pokryte płytkami 
gresowymi między szafkami i nad kuchenką, okno PCV, zlew 1-komorowy żeliwny, kuchenka 
gazowa, grzejnik stalowy konwektorowy. Łazienka z WC: ściany i podłoga pokryte płytkami 
ceramicznymi, sufit podwieszany malowany farbą emulsyjną na tynku suchym z 3 punktami 
świetlnymi, kabina natryskowa PCV z brodzikiem akrylowym, muszla compact ceramiczna 
typu GEBERIT, umywalka ceramiczna, piec gazowy dwufunkcyjny do c.w.u. TERMET. Pokój 
duży: podłoga wyłożona panelami drewnopodobnymi, ściana zachodnia wyłożona kamieniem 
dekoracyjnym, pozostałe ściany malowane farbą emulsyjną, okno PCV, drzwi balkonowe 
PCV, grzejnik żeliwny. Balkon wyłożony płytkami gresowymi, z balustradą stalową powlekaną, 
brak parapetu wewnętrznego. Pokój mały: podłoga wyłożona panelami drewnopodobnymi, 
ściany malowane farbą emulsyjną, okno PCV (2010), grzejnik stalowy konwektorowy (2010). 
Program użytkowy lokalu funkcjonalny: lokal z dostępem do balkonu, bez odrębnego WC i 
bez pomieszczeń przechodnich, wszystkie pomieszczenia mieszkalne doświetlone światłem 
naturalnym. Lokal wyposażony w instalacje: zimnej i ciepłej wody z sieci miejskiej, 
kanalizacyjną, C.O. zdalaczynnego; instalacja gazowa i elektryczna w lokalu wyłączone z 
eksploatacji, ale w każdej chwili mogą być przywrócone. 
Działka nr 2354/89 o pow. 0,1530 ha, położona jest korzystnie przy ul. Osiedle 700-lecia, w 
obrębie Nowe Miasto w ścisłej strefie pośredniej miasta Kęty (południowa część miasta), ok. 
1,3 km po drodze na południowy zachód od miejskiego Rynku i ok. 160 m po drodze na 
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zachód od gminnej drogi przelotowej – ul. Żwirki i Wigury o umiarkowanej uciążliwości ruchu 
kołowego. Dojazd do nieruchomości – średni; działka posiada pośredni (uregulowany) dostęp 
do drogi publicznej – ul. Żwirki i Wigury o nawierzchni asfaltowej, przez służebność drogową 
po działce nr 2354/93 stanowiącą własność Gminy Kęty i utwardzoną asfaltobetonem w 
przeciętnym stanie technicznym. Umiarkowanie korzystne położenie komunikacyjne - w 
odległości ok. 150 m na zachód od przystanku komunikacji miejskiej autobusowej, w 
odległości ok. 1,3 km po drodze na południowy zachód od dworca kolejowego PKP, w 
odległości ok. 700 m km po drodze na zachód od przebiegu drogi krajowej DK52 – ul. 
Kościuszki o wysokiej uciążliwości ruchu kołowego. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się 
budynki wielomieszkaniowe w ramach Osiedla 700-lecia oraz obiekty usług handlu 
wielkopowierzchniowego (supermarket Tesco), usług sakralnych (kościół Najświętszego Serca 
Pana Jezusa) oraz oświatowych (Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych). 
W dalszym otoczeniu usytuowane są budynki wielomieszkaniowe z zapleczem handlowo-
usługowym w ramach Osiedla Kard. Wyszyńskiego, a także obiekty usług oświatowych 
(Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11), kulturalnych (Gminny Dom Kultury) i 
komercyjnych (Park Handlowy Kęty). Uzbrojenie działki stanowią sieci: wodna, kanalizacyjna, 
elektryczna, c.o. zdalaczynne, gazowa. Stan zagospodarowania gruntu – dobry, teren płaski i 
równomierny, przy budynku zieleń urządzona bieżąco pielęgnowana (trawnik stale koszony i 
klomby z krzewami ozdobnymi) i utwardzenia chodników i dojść z kostki brukowej – korzystnie 
utrzymane. 
 
2. Cel wyceny: określenie wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu mieszkalnego dla potrzeb postępowania upadłościowego.   
 

3. Zakres wyceny: określenie wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu    

 
4. Zastosowane podejście wyceny: podejście porównawcze, metoda korygowania ceny 

średniej 
 
5. Oszacowana wartość rynkowa lokalu mieszkalnego: 181 502  zł,  tj. 4 814  zł/m2. 
Słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa złote 
 
Oszacowana wartość rynkowa udziału ½ części lokalu: 90 751  zł, tj. 4 814  zł/m2. 
Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 

 
6. Data określenia stanu nieruchomości: 31 marca 2021 roku 

 
7. Data sporządzenia operatu: 16 kwietnia 2021 roku 

 
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 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego:         181 502  zł,  tj. 4 814  zł/m2. 
Słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa złote 
 
Oszacowana wartość rynkowa udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym 
prawie do lokalu mieszkalnego:      90 751  zł, tj. 4 814  zł/m2. 
Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 
 
1. Oznaczenie nieruchomości, jej granice, obszar, oznaczenie księgi wieczystej:  
Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 11 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, 
łazienki z WC  (2P+K+PP+ŁzWC) o powierzchni 37,70 m2 (bez uwzględnienia pomieszczeń 
przynależnych). Do lokalu przynależy piwnica nr 11 o pow. 2,92 m2. Lokal jest objęty 
spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, dla którego Sąd Rejonowy w 
Oświęcimiu prowadzi księgę wieczystą nr KR2E/00039574/7. Szacowany lokal położony jest 
niekorzystnie - na parterze budynku wielomieszkaniowego nr 5 przy ul. Os. 700-lecia, w Kętach, 
powiat oświęcimski, województwo małopolskie. 
Stan techniczno-użytkowy budynku: Budynek mieszkalny nr 5 położony przy ul. Os. 700-lecia w 
Kętach, 6-kondygnacyjny (piwnice, parter, 4 piętra), o konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej w 
systemie OWT-65, posiadający 5 klatek schodowych oraz 50 samodzielnych lokali (w tym 11 
wyodrębnionych lokali mieszkalnych). Rok budowy: 1977, stan techniczny budynku: średni (Sz = 
30%) z uwagi na wiek budynku i umiarkowaną częstotliwość prowadzonych prac remontowo-
konserwacyjnych. Powierzchnia użytkowa budynku: 2141,80 m2, powierzchnia zabudowy: 539,04 
m2, kubatura netto: 8728 m3.  
Stan techniczno-użytkowy lokalu: Standard wykończenia lokalu: przeciętny, stan techniczny 
elementów wykończenia lokalu: dobry – większość elementów wykończeniowych wykonana z 
materiałów przeciętnej jakości i o niskim lub umiarkowanym stopniu zużycia technicznego i 
funkcjonalnego; ostatni generalny remont lokalu w 2015 roku (obecni uprawnieni do 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabyli je w 2018 roku, po remoncie wykonanym 
przez dotychczasowych lokatorów). Przedpokój: ściana zachodnia wyłożona kamieniem 
dekoracyjnym, pozostałe ściany malowane farbą emulsyjną, podłoga pokryta płytkami 
ceramicznymi imitującymi panele, sufit podwieszany malowany farbą emulsyjną na tynku suchym z 
4 punktami świetlnymi, drzwi wejściowe do lokalu płycinowe pełne antywłamaniowe, drzwi do 
dużego pokoju i łazienki płycinowe przeszklone, brak drzwi do kuchni. Kuchnia: podłoga wyłożona 
płytkami ceramicznymi, ściany pokryte płytkami gresowymi między szafkami i nad kuchenką, okno 
PCV, zlew 1-komorowy żeliwny, kuchenka gazowa, grzejnik stalowy konwektorowy. Łazienka z 
WC: ściany i podłoga pokryte płytkami ceramicznymi, sufit podwieszany malowany farbą 
emulsyjną na tynku suchym z 3 punktami świetlnymi, kabina natryskowa PCV z brodzikiem 
akrylowym, muszla compact ceramiczna typu GEBERIT, umywalka ceramiczna, piec gazowy 
dwufunkcyjny do c.w.u. TERMET. Pokój duży: podłoga wyłożona panelami drewnopodobnymi, 
ściana zachodnia wyłożona kamieniem dekoracyjnym, pozostałe ściany malowane farbą 
emulsyjną, okno PCV, drzwi balkonowe PCV, grzejnik żeliwny. Balkon wyłożony płytkami 
gresowymi, z balustradą stalową powlekaną, brak parapetu wewnętrznego. Pokój mały: podłoga 
wyłożona panelami drewnopodobnymi, ściany malowane farbą emulsyjną, okno PCV (2010), 
grzejnik stalowy konwektorowy (2010). 
Program użytkowy lokalu funkcjonalny: lokal z dostępem do balkonu, bez odrębnego WC i bez 
pomieszczeń przechodnich, wszystkie pomieszczenia mieszkalne doświetlone światłem 
naturalnym. Lokal wyposażony w instalacje: zimnej i ciepłej wody z sieci miejskiej, kanalizacyjną, 
C.O. zdalaczynnego; instalacja gazowa i elektryczna w lokalu wyłączone z eksploatacji, ale w 
każdej chwili mogą być przywrócone. 
Działka nr 2354/89 o pow. 0,1530 ha, położona jest korzystnie przy ul. Osiedle 700-lecia, w 
obrębie Nowe Miasto w ścisłej strefie pośredniej miasta Kęty (południowa część miasta), ok. 1,3 
km po drodze na południowy zachód od miejskiego Rynku i ok. 160 m po drodze na zachód od 
gminnej drogi przelotowej – ul. Żwirki i Wigury o umiarkowanej uciążliwości ruchu kołowego. 
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Dojazd do nieruchomości – średni; działka posiada pośredni (uregulowany) dostęp do drogi 
publicznej – ul. Żwirki i Wigury o nawierzchni asfaltowej, przez służebność drogową po działce nr 
2354/93 stanowiącą własność Gminy Kęty i utwardzoną asfaltobetonem w przeciętnym stanie 
technicznym. Umiarkowanie korzystne położenie komunikacyjne - w odległości ok. 150 m na 
zachód od przystanku komunikacji miejskiej autobusowej, w odległości ok. 1,3 km po drodze na 
południowy zachód od dworca kolejowego PKP, w odległości ok. 700 m km po drodze na zachód 
od przebiegu drogi krajowej DK52 – ul. Kościuszki o wysokiej uciążliwości ruchu kołowego. W 
najbliższym sąsiedztwie znajdują się budynki wielomieszkaniowe w ramach Osiedla 700-lecia oraz 
obiekty usług handlu wielkopowierzchniowego (supermarket Tesco), usług sakralnych (kościół 
Najświętszego Serca Pana Jezusa) oraz oświatowych (Powiatowy Zespół nr 10 Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych). W dalszym otoczeniu usytuowane są budynki wielomieszkaniowe z 
zapleczem handlowo-usługowym w ramach Osiedla Kard. Wyszyńskiego, a także obiekty usług 
oświatowych (Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11), kulturalnych (Gminny Dom 
Kultury) i komercyjnych (Park Handlowy Kęty). Uzbrojenie działki stanowią sieci: wodna, 
kanalizacyjna, elektryczna, c.o. zdalaczynne, gazowa. Stan zagospodarowania gruntu – dobry, 
teren płaski i równomierny, przy budynku zieleń urządzona bieżąco pielęgnowana (trawnik stale 
koszony i klomby z krzewami ozdobnymi) i utwardzenia chodników i dojść z kostki brukowej – 
korzystnie utrzymane. 
 
2. Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz 

przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem: instalacje w lokalu 
wraz z grzejnikami, wyposażenie łazienek i kuchni (urządzenia sanitarne, kuchenka, armatura), 
piwnica, itp. 

3. Stwierdzone prawa i obciążenia: w KW nr KR2E/00039574/7 uprawnionymi do 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 11 są Monika Joanna Sobel 
(c. Radosława i Danuty) i Sebastian Ryszard Szewczyk (s. Ryszarda i Bogumiły) w udziałach 
po ½ części na podstawie umowy sprzedaży udziałów we wspólności spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki nr rep. A 
1936/2018 z dnia 27.06.2018 r. oraz zaświadczenia Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-
Własnościowa w Kętach sygn. 4/2018 KW z dnia 02.03.2018 r. 

Chwila wpływu z dnia 27.06.2018 r., chwila wpisu z dnia 24.08.2018 r. 
Dział III - Prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia:  
Brak wpisów. 
Dział IV – Hipoteka:  

1. Hipoteka umowna – 156000,00 zł: 
Hipoteka w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu na 
podstawie umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych nr 720097855974980 z dnia 
02.05.2018 roku, w tym wierzytelności obejmujących: należność główną z tytułu ww. umowy 
kredytu wraz z narosłymi od tego kredytu odsetkami (zarówno odsetkami od kapitału, 
regulowanymi umownie stopą zmienną, również w przypadku przewidzianego w ww. umowie 
kredytowej podwyższenia marży banku, jak i odsetkami za opóźnienie spłaty kapitału), kosztami 
postępowania, a także roszczeniami z tytułu opłat i prowizji wskazanych bezpośrednio w ww. 
Umowie kredytowej, jak również wynikających z postanowień wskazanej w tej umowie kredytowej 
tabeli opłat i prowizji oraz poniesionych przez bank kosztów ustanowienia zabezpieczenia wraz z 
odsetkami ustawowymi od tych kosztów., umowa nr 720097855974980 z dnia 02.05.2018 roku. 
Wierzyciel: ING Bank Śląski S.A., Katowice. 
Na podstawie umowy sprzedaży udziałów we wspólności spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki nr rep. A 1936/2018 z dnia 27.06.2018 r.  
Chwila wpływu z dnia 27.06.2018 r., chwila wpisu z dnia 24.08.2018 r. 
4. Umowy ubezpieczenia: polisa nie była udostępniona biegłemu do celów wyceny. 
5. Osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki: 

Monika Joanna Sobel i Sebastian Ryszard Szewczyk - uprawnieni. 
6. Sposób korzystania z nieruchomości przez stronę upadłą: na dzień sporządzenia wyceny 

lokal czynnie niezamieszkały, osoby zameldowane: Monika Sobel (uprawniona), Sebastian 
Szewczyk (uprawniony), Adam Szewczyk (syn uprawnionych, 1,5 roku). 

7. Zgłoszone prawa do nieruchomości: brak informacji. 
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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. 
 Uprawniona Monika Szewczyk była obecna podczas oględzin przedmiotu wyceny dnia 31 

marca 2021 r. 
 Powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego nr 11, tj. Pu=37,70 m2 ustalono na podstawie 

księgi wieczystej lokalowej oraz dokumentów udostępnionych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową w Kętach; powierzchnia ta nie uwzględnia 
przynależnej piwnicy nr 11. 

 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. 

 
 Zgodnie z treścią 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. 
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 lokalowej, więc ustęp 1ad, 2 i 3 nie dotyczą niniejszej wyceny. 
 Zgodnie z treścią 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. 
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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 lokalowej. 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 spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu 
mieszkalnego, więc treść art. 313 dotyczy niniejszej wyceny. 
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. 
Art. 1004, 1005, 1007, 1009, 1012 i 1013 kpc mają wpływ na niniejszą wycenę. Przedmiotem 
sprzedaży jest lokal mieszkalny objęty spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu 
przysługującym współmałżonkom w dwóch równych udziałach po ½ części, ponieważ 
między nimi występuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. 
 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 
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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. 
Przepisy art. 345 Prawa upadłościowego wskazują, iż hipoteki ustanowione na szacowanej 
nieruchomości nie mają wpływu na jej wartość, zaś mogą wpłynąć na obniżenie jej ceny. 

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

1.1. Przedmiot wyceny 
Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 11 składający się z dwóch pokoi, kuchni, 
przedpokoju oraz łazienki z WC (2P+K+PP+ŁzWC) o powierzchni 37,70 m2 (powierzchnia 
bez uwzględnienia pomieszczeń przynależnych). Do lokalu przynależy piwnica nr 11 o 
powierzchni 2,92 m2. Lokal jest objęty spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu 
mieszkalnego, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KR2E/00039574/7 przez 
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w 
Kętach. 
Szacowany lokal położony jest na parterze budynku przy ul. Osiedle 700-lecia 5 w Kętach, 
powiat oświęcimski, województwo małopolskie.  

1.2. Zakres wyceny 
Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego opisanego w 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. 
Wyceniana nieruchomość to lokal mieszkalny będący przedmiotem spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu.  
Określona wartość stanowi wartość rynkową prawa do tej nieruchomości. 
Zakres wyceny jest zgodny z przepisami prawa.  

2. Cel wyceny 
Celem opracowania jest określenie wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego jw. dla celów realizacji postępowania upadłościowego 
według stanu i poziomu cen z dnia sporządzenia operatu szacunkowego.  

3. Podstawy formalno - prawne i merytoryczne wyceny 

3.1. Podstawa formalna 
Podstawą formalną sporządzenia operatu jest postanowienie VIII Wydziału 
Gospodarczego do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla 
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z dnia 15.03.2021 r., sygn. akt. VIII GU 274/21/S i VIII 
GU 295/21/S oraz zlecenie Syndyka masy upadłości z dnia 24.03.2021 r. 
Zamawiający: Doradca Restrukturyzacyjny - Syndyk masy upadłości, Nadzorca Sądowy 
mgr inż. Andrzej Mitręga, Biuro Syndyka, ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice. 
Wykonawca: 
Adam Kościsz, EKSPERT – Doradztwo i Wyceny, ul. Do Krzyża 11, 32-540 Młoszowa. 
Autor opinii  
- Adam Kościsz - Rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe (nr 
świadectwa uprawnień 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:  
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 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 
dnia 14 września r., poz. 1575 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z dnia 
12.11.2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z dnia 10.07.2020 
r., poz. 1228 z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 z 2004r., poz. 
2109 z późniejszymi zmianami).  

 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tj. Dz. U. z dnia 
14.11.2019 r., poz. 2204 z późn. zm.). 

 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z dnia 08.10.2020 r. 
poz. 1740 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z dnia 
27 sierpnia 2020 r., poz. 1465 z późn. zm.) 

 Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny obejmujących 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 Notę Interpretacyjną „Zastosowanie podejścia 
porównawczego w wycenie nieruchomości” i KSWP „Wartość rynkowa” uchwalony 
dnia 19.09.2017 r., obowiązujący od dnia 01.10.2017 r., 

Wykorzystano także zgodnie z uchwałą nr 47/07 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+: 

o III.4 Zasady ustalania zużycia 

3.4. Źródła danych merytorycznych 
 Postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII 
Wydział Gospodarczy z dnia 15.03.2021 r., Sygn. akt VIII GU 274/21/S i VIII GU 295/21/S 
o przystąpieniu do opisu i oszacowania i powołaniu biegłego sądowego 
 Zlecenie Syndyka masy upadłości z dnia 24 marca 2021 r. 
 KW lokalowa nr KR2E/00039574/7 SR w Oświęcimiu, 
 KW gruntowa nr KR2E/00035081/6 SR w Oświęcimiu, 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty 
 Zbiór dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w 
Kętach. 
 Oględziny lokalu mieszkalnego w dniu 31 marca 2021 r. 
 Analiza cen rynkowych nieruchomości lokalowych, baza danych o transakcjach 
nieruchomościami w posiadaniu autora operatu. 

4. Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości 
Stan nieruchomości określono na dzień oględzin tj. 31 marca 2021 r.  
Wartość szacowanego prawa określono na poziomie cen z dnia sporządzenia operatu 
szacunkowego.  
Operat szacunkowy z wyceny sporządzono dnia 16 kwietnia 2021 r. 
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5.  Opis i określenie stanu nieruchomości 

5.1.  Stan prawny 
Stan prawny nieruchomości określono na podstawie badania księgi wieczystej nr 
KR2E/00035081/6 prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem 
wielomieszkaniowym nr 5 przy ul. Os. 700-lecia, księgi wieczystej lokalowej nr 
KR2E/00039574/7 oraz zbioru dokumentów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej w Kętach. Wypis z przedmiotowych ksiąg stanowi załącznik do niniejszego 
operatu. Z dokumentów tych wynika, że: 
1. Wg KW nr KR2E/00035081/6 właścicielami działki nr 2354/89 o pow. 0,1530 ha 

zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym nr 5 są: 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Kętach w udziale 
179230/229900 części, na podstawie: 
a) umowy wieczystego użytkowania nr rep. A 164/1977 z dnia 09.02.1977 r. Chwila 
wpływu z dnia 23.08.2007 r., chwila wpisu z dnia 31.08.2007 r. 
b) zaświadczenia wydanego w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów, sygn. GN.6826.729.2019.JW, wydanego dnia 17.12.2019 r. przez 
Burmistrza Gminy Kęty. Chwila wpływu z dnia 18.12.2019 r., chwila wpisu z dnia 
03.03.2020 r. 
- każdocześni właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym 
nr 5. 
2. Dział I KW gruntowej posiada wpis nt. nieodpłatnej służebności przechodu i przejazdu 
na całej działce nr 2354/93 o pow. 0,0868 ha objętej KW nr 10071 na rzecz 
każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 2354/89 o pow. 0,1530 
ha. Dział III KW gruntowej posiada wpis nt. roszczenia dotychczasowego właściciela 
gruntu o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela 
nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów. Dział IV księgi wieczystej gruntowej nie posiada żadnych wpisów. 
3. W skład budynku nr 5 przy ul. Os. 700-lecia wchodzi lokal mieszkalny nr 11 o Pu = 
37,70 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, stanowiący 
przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.   
4. Wg KW nr KR2E/00039574/7 uprawnionymi do spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu mieszkalnego nr 11 są Monika Joanna Sobel (c. Radosława i Danuty) i 
Sebastian Ryszard Szewczyk (s. Ryszarda i Bogumiły) w udziałach po ½ części na 
podstawie umowy sprzedaży udziałów we wspólności spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki nr rep. A 1936/2018 z dnia 
27.06.2018 r. oraz zaświadczenia Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w 
Kętach sygn. 4/2018 KW z dnia 02.03.2018 r. 
Chwila wpływu z dnia 27.06.2018 r., chwila wpisu z dnia 24.08.2018 r. 
5. W dziale III i IV księgi wieczystej lokalowej są wskazane następujące obciążenia: 
Dział III - Prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia: Brak wpisów. 
Dział IV – Hipoteka: Hipoteka umowna – 156000,00 zł: 
Hipoteka w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu 
na podstawie umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych nr 720097855974980 z 
dnia 02.05.2018 roku, w tym wierzytelności obejmujących: należność główną z tytułu ww. 
umowy kredytu wraz z narosłymi od tego kredytu odsetkami (zarówno odsetkami od 
kapitału, regulowanymi umownie stopą zmienną, również w przypadku przewidzianego w 
ww. umowie kredytowej podwyższenia marży banku, jak i odsetkami za opóźnienie spłaty 
kapitału), kosztami postępowania, a także roszczeniami z tytułu opłat i prowizji 
wskazanych bezpośrednio w ww. Umowie kredytowej, jak również wynikających z 
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postanowień wskazanej w tej umowie kredytowej tabeli opłat i prowizji oraz poniesionych 
przez bank kosztów ustanowienia zabezpieczenia wraz z odsetkami ustawowymi od tych 
kosztów., umowa nr 720097855974980 z dnia 02.05.2018 roku. 
Wierzyciel: ING Bank Śląski S.A., Katowice. 
Na podstawie umowy sprzedaży udziałów we wspólności spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki nr rep. A 1936/2018 z dnia 
27.06.2018 r. Chwila wpływu z dnia 27.06.2018 r., chwila wpisu z dnia 24.08.2018 r. 

5.2. Oznaczenie geodezyjne 

Wg danych z rejestru gruntów szacowany lokal zlokalizowany jest na obszarze o 
następującym oznaczeniu w ewidencji gruntów: 
- jednostka ewidencyjna Kęty - miasto, obręb: 0004, Nowe Miasto 
- jednostka rejestrowa G.959, 
- działka nr 2354/89 o pow. 0,1530 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe,  
- KW nr KR2E/00039574/7.  
- Właściciel: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Kętach w udziale 
179230/229900 części i każdocześni współwłaściciele wyodrębnionych lokali w budynku 
wielorodzinnym nr 5. 
 
5.3. Określenie przeznaczenia nieruchomości. 
Teren na którym położony jest przedmiot wyceny objęty jest ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.  
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty 
uchwalonym na sesji Rady Miejskiej w Kętach nr IX/68/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r., 
teren, na którym położony jest szacowany lokal, posiada przeznaczenie oznaczone 
symbolem 23MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne: a) usługi lokalizowane w budynkach mieszkalnych pod 
warunkiem, że ich powierzchnia nie przekroczy 30% powierzchni użytkowej budynku; b) 
wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki, podejścia i podjazdy do 
budynków; c) ogrody ozdobne oraz zieleń spełniająca funkcję izolacji optycznej i 
akustycznej wraz z obiektami małej architektury; d) lokalne urządzenia sportu i rekreacji 
oraz miejsca zabaw dla dzieci związane z przeznaczeniem podstawowym; e) sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej; f) zespoły garażowe budowane wyłącznie na 
potrzeby mieszkańców danego terenu. 
3) Powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 0,08 ha; 
powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 60% powierzchni działki budowlanej 
lub terenu inwestycji; powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może stanowić mniej 
niż 20% powierzchni działki; wskaźnik intensywności zabudowy nie może być niższy niż 
0,2 oraz wyższy niż 5,0; wysokość budynków nie może przekraczać 20 metrów. 

5.4. Opis stanu techniczno - użytkowego nieruchomości 

5.4.1. Działka nr 2354/89 
Działka nr 2354/89 o pow. 0,1530 ha, zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym nr 5, 
położona jest korzystnie przy ul. Osiedle 700-lecia, w obrębie Nowe Miasto w ścisłej 
strefie pośredniej miasta Kęty (południowa część miasta), ok. 1,3 km po drodze na 
południowy zachód od miejskiego Rynku i ok. 160 m po drodze na zachód od gminnej 
drogi przelotowej – ul. Żwirki i Wigury o umiarkowanej uciążliwości ruchu kołowego. 
Dojazd do nieruchomości – średni; działka posiada pośredni (uregulowany) dostęp do 
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drogi publicznej – ul. Żwirki i Wigury o nawierzchni asfaltowej, przez służebność drogową 
po działce nr 2354/93 stanowiącą własność Gminy Kęty i utwardzoną asfaltobetonem w 
przeciętnym stanie technicznym. Umiarkowanie korzystne położenie komunikacyjne - w 
odległości ok. 150 m na zachód od przystanku komunikacji miejskiej autobusowej, w 
odległości ok. 1,3 km po drodze na południowy zachód od dworca kolejowego PKP, w 
odległości ok. 700 m km po drodze na zachód od przebiegu drogi krajowej DK52 – ul. 
Kościuszki o wysokiej uciążliwości ruchu kołowego. W najbliższym sąsiedztwie znajdują 
się budynki wielomieszkaniowe w ramach Osiedla 700-lecia oraz obiekty usług handlu 
wielkopowierzchniowego (supermarket Tesco), usług sakralnych (kościół Najświętszego 
Serca Pana Jezusa) oraz oświatowych (Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-
Elektrycznych). W dalszym otoczeniu usytuowane są budynki wielomieszkaniowe z 
zapleczem handlowo-usługowym w ramach Osiedla Kard. Wyszyńskiego, a także obiekty 
usług oświatowych (Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11), kulturalnych 
(Gminny Dom Kultury) i komercyjnych (Park Handlowy Kęty). Uzbrojenie działki stanowią 
sieci: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, c.o. zdalaczynne, gazowa. Stan 
zagospodarowania gruntu – dobry, teren płaski i równomierny, przy budynku zieleń 
urządzona bieżąco pielęgnowana (trawnik stale koszony i klomby z krzewami ozdobnymi) i 
utwardzenia chodników i dojść z kostki brukowej – korzystnie utrzymane. 
 
Lokalizację ogólną pokazuje mapa poniżej: 
 

  
 
 
 
 
Lokalizację szczegółową pokazuje ortofotomapa poniżej:  
 

Szacowana 
nieruchomość 
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5.4.2. Budynek wielomieszkaniowy nr 5 
Budynek mieszkalny nr 5 położony przy ul. Os. 700-lecia w Kętach, 6-kondygnacyjny 
(piwnice, parter, 4 piętra), o konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej w systemie OWT-65, 
posiadający 5 klatek schodowych oraz 50 samodzielnych lokali (w tym 11 wyodrębnionych 
lokali mieszkalnych). 
Budynek wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, 
centralnego ogrzewania, odgromową, wentylacji spalinowej i grawitacyjnej. 
Powierzchnia użytkowa budynku: 2141,80 m2, powierzchnia zabudowy: 539,04 m2, 

kubatura netto: 8728 m3. 
Rok budowy: 1977, stan techniczny budynku: średni (Sz = 30%) z uwagi na wiek budynku 
i umiarkowaną częstotliwość prowadzonych prac remontowo-konserwacyjnych.  
 
Wykaz ostatnio prowadzonych remontów:  
 2007 rok: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 
 2009 rok: wymiana drzwi wejściowych; renowacja kominów – docieplenie metodą 

lekką-mokrą i wykonanie obróbek przy kominach i wywiewkach kanalizacyjnych z papy 
termozgrzewalnej 

 2014 rok: malowanie 4 klatek schodowych, 
 2016 rok: pokrycie ogniomuru papą termozgrzewalną 

5.4.3. Lokal mieszkalny nr 11 
Przedmiotem wyceny jest lokal mieszkalny nr 11 składający się z 2 pokoi, kuchni, 
przedpokoju, łazienki z WC (2P+K+PP+ŁzWC) o powierzchni 37,70 m2 (bez 
uwzględnienia pomieszczeń przynależnych). Do lokalu przynależy piwnica nr 11 o pow. 
2,92 m2. Lokal jest objęty spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, 
dla którego Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi księgę wieczystą nr KR2E/00039574/7. 
Szacowany lokal położony jest niekorzystnie - na parterze budynku wielomieszkaniowego 
nr 5 przy ul. Os. 700-lecia, w Kętach, powiat oświęcimski, województwo małopolskie. 
Standard wykończenia lokalu: przeciętny, stan techniczny elementów wykończenia 
lokalu: dobry – większość elementów wykończeniowych wykonana z materiałów 
przeciętnej jakości i o niskim lub umiarkowanym stopniu zużycia technicznego i 
funkcjonalnego; ostatni generalny remont lokalu w 2015 roku (obecni uprawnieni do 

Szacowana 
nieruchomość 
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spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabyli je w 2018 roku, po remoncie 
wykonanym przez dotychczasowych lokatorów). Przedpokój: ściana zachodnia wyłożona 
kamieniem dekoracyjnym, pozostałe ściany malowane farbą emulsyjną, podłoga pokryta 
płytkami ceramicznymi imitującymi panele, sufit podwieszany malowany farbą emulsyjną 
na tynku suchym z 4 punktami świetlnymi, drzwi wejściowe do lokalu płycinowe pełne 
antywłamaniowe, drzwi do dużego pokoju i łazienki płycinowe przeszklone, brak drzwi do 
kuchni. Kuchnia: podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, ściany pokryte płytkami 
gresowymi między szafkami i nad kuchenką, okno PCV, zlew 1-komorowy żeliwny, 
kuchenka gazowa, grzejnik stalowy konwektorowy. Łazienka z WC: ściany i podłoga 
pokryte płytkami ceramicznymi, sufit podwieszany malowany farbą emulsyjną na tynku 
suchym z 3 punktami świetlnymi, kabina natryskowa PCV z brodzikiem akrylowym, muszla 
compact ceramiczna typu GEBERIT, umywalka ceramiczna, piec gazowy dwufunkcyjny do 
c.w.u. TERMET. Pokój duży: podłoga wyłożona panelami drewnopodobnymi, ściana 
zachodnia wyłożona kamieniem dekoracyjnym, pozostałe ściany malowane farbą 
emulsyjną, okno PCV, drzwi balkonowe PCV, grzejnik żeliwny. Balkon wyłożony płytkami 
gresowymi, z balustradą stalową powlekaną, brak parapetu wewnętrznego. Pokój mały: 
podłoga wyłożona panelami drewnopodobnymi, ściany malowane farbą emulsyjną, okno 
PCV (2010), grzejnik stalowy konwektorowy (2010). 
Program użytkowy lokalu funkcjonalny: lokal z dostępem do balkonu, bez odrębnego WC 
i bez pomieszczeń przechodnich, wszystkie pomieszczenia mieszkalne doświetlone 
światłem naturalnym. Lokal wyposażony w instalacje: zimnej i ciepłej wody z sieci 
miejskiej, kanalizacyjną, C.O. zdalaczynnego; instalacja gazowa i elektryczna w lokalu 
wyłączone z eksploatacji, w każdej chwili mogą zostać przywrócone. 
 

6. Analiza lokalnego rynku nieruchomości 
Analiza lokalnego rynku nieruchomości została oparta na następujących założeniach: 
1. Analizowano rynek lokali mieszkalnych będących przedmiotem spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i odrębnej własności nieruchomości 
lokalowej. 
2. Analizowano rynek lokalny obejmujący miasto Kęty. 
3. Okres badania cen transakcyjnych: od stycznia 2019 r. do daty wyceny.  
4. Wiarygodnym źródłem informacji o cenach rynkowych są akty notarialne opisujące 
transakcje kupna - sprzedaży spółdzielczego prawa własnościowego i prawa odrębnej 
własności lokali zawarte w wolnym obrocie cywilno-prawnym.  
Aktualnie zaobserwowano lekką nadwyżkę popytu nad podażą lokali mieszkalnych 
pomimo tendencji wzrostowej podaży na lokalnym rynku w Kętach, spowodowaną nie 
tylko uwłaszczeniem lokali spółdzielczych i chęcią realizacji zysków ze sprzedaży lokali 
przez uwłaszczonych właścicieli lokali, ale również możliwością budowy nowoczesnych 
budynków wielorodzinnych przez przedsiębiorstwa komunalne oraz przez prywatne spółki 
deweloperskie. W Kętach położone są zarówno lokale mieszkalne z zasobów 
komunalnych (pod nadzorem lokalnych spółdzielni mieszkaniowych), mieszkania 
zakładowe (stanowiące dawne zaplecze dla pracowników pobliskich przedsiębiorstw 
przemysłowych) oraz w budynkach budowanych przez prywatnych deweloperów (ten 
czynnik wpływa na atrakcyjność rynku mieszkaniowego dopiero od kilkunastu lat, ale 
zyskuje coraz większe zainteresowanie ze strony potencjalnych nabywców). 
W ostatnich 28 miesiącach obserwowano w Kętach lekki rozwój rynku lokali mieszkalnych 
w zakresie ilościowym zawartych transakcji, a także cenowym. Po zaktualizowaniu ceny 
rynkowe oscylują w przedziale 2033 – 6449 zł/m2 w zależności od lokalizacji, sąsiedztwa, 
kondygnacji, standardu wykończenia lokalu, stanu technicznego budynku i lokalu. 
Najtańsze są lokale z zasobów komunalnych (w starych budynkach, bez instalacji C.O. i 
nie rzadko z WC na korytarzu), położonych w sąsiedztwie zakładów pracy (Osiedle 
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Batalionów Chłopskich), średnie ceny uzyskuje się za lokale położone na obrzeżach 
miasta na osiedlach sąsiadujących z funkcjonującą zabudową handlowo-usługową: 
Osiedle Nad Sołą, Osiedle Pułkownika Królickiego. Najdroższe są lokale położone w 
strefie centralnej i śródmiejskiej, blisko infrastruktury handlowo-usługowo-oświatowej i o 
dobrym dostępie komunikacyjnym (Osiedle Kardynała Wyszyńskiego, Osiedle 700-lecia). 
Tabele poniżej pokazują transakcje lokalami mieszkalnymi w Kętach w okresie od 
stycznia 2019 roku ze względu na dużą ilość transakcji i stanowiące próbkę 
reprezentatywną dla całego rynku lokalnego.  
 

Tabela. Zbiór transakcji dla nieruchomości podobnych – spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego, rynek lokalny miasta Kęty 
 

Lp
. 

Data 
transakcji 

Adres 
PU 
(m2) 

Skład lokalu 
Wartość 
transakcji 

Cena 
zł/m2 

Aktualna 
cena 1m2 

1 24.07.2020 Os. Wyszyńskiego  13/14 28,201P+K+PP+ŁzWC 105000 3723,40 4009,12
2 08.10.2019 Os. Wyszyńskiego  10/22 45,002P+K+PP+ŁzWC 153000 3400,00 4022,30
3 20.08.2020 Os. Nad Sołą  14/27 76,174P+K+PP+ŁzWC 300000 3938,56 4210,56
4 12.11.2019 Os. Sikorskiego  4f/8 25,401P+K+PP+ŁzWC 93000 3661,42 4289,68
5 24.09.2020 Os. Nad Sołą  27/9 62,703P+K+PP+ŁzWC 270000 4306,22 4560,78
6 15.01.2021 Os. 700 - Lecia  16/10 35,652P+K+PP+Ł+WC 164000 4600,28 4600,28
7 20.03.2020 Os. Wyszyńskiego  14/42 47,503P+K+PP+Ł+WC 200000 4210,53 4814,59
8 04.11.2019 Os. 700-Lecia  18/19 61,093P+K+PP+ŁzWC 255000 4174,17 4901,33
9 29.10.2019 Os. 700-Lecia  3/9 47,303P+K+PP+ŁzWC 200000 4228,33 4973,21

10 02.09.2020 Os. 700 - Lecia  5/8 57,604P+K+PP+ŁzWC 270000 4687,50 4993,91
11 31.12.2019 Os. 700-Lecia  18/26 61,093P+K+PP+ŁzWC 265000 4337,86 5012,72
12 23.01.2019 Os. Nad Sołą  22/22 63,093P+K+PP+Ł+WC 269000 4263,75 5247,70

     Cmin 3400,00 4009,12
     Cmax 4687,50 5247,70
     Cśred 4127,67 4636,35
     Cmin/Cśr 0,8237 0,8647
     Cmax/Cśr 1,1356 1,1319
     data 16.04.2021

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych 
na terenie Osiedla 700-lecia w Kętach, licząc od lipca 2018 r. 
 
Tabela. Zbiór transakcji kupna-sprzedaży lokali mieszkalnych, na terenie Osiedla 
700-lecia w Kętach 
 

Lp
. 

Data 
transakcji 

Adres 
Tytuł 
do 

lokalu 

PU 
(m2) 

Skład lokalu 
Wartość 
transakcji 

Cena 
zł/m2 

Aktualna 
cena 1m2 

1 19.10.2018 700 - Lecia  1A/34 w 33,80 1P+K+PP+ŁzWC 160000 4733,73 5574,30 
2 28.02.2019 700 - Lecia  11/60 w 46,90 3P+K+PP+Ł+WC 145000 3091,68 3773,75 
3 11.04.2019 700 - Lecia  15/19 w 72,30 4P+K+PP+Ł+WC 220000 3042,88 3678,13 
4 23.04.2019 700 - Lecia  18/21 w 48,74 3P+K+PP+Ł+WC 189000 3877,72 4674,13 
5 11.07.2019 700-Lecia 6/19 s 38,70 2P+K+PP+ŁzWC 130000 3359,17 4071,71 
6 14.08.2019 700 - Lecia  1/14 w 38,80 2P+K+PP+ŁzWC 154000 3969,07 4766,87 
7 22.08.2019 700 - Lecia  8/10 w 47,90 3P+K+PP+Ł+WC 190000 3966,60 4753,53 
8 28.10.2019 700 - Lecia  3/13 w 47,30 3P+K+PP+ŁzWC 185000 3911,21 4601,51 
9 29.10.2019 700-Lecia  3/9 s 47,30 3P+K+PP+ŁzWC 200000 4228,33 4973,21 

10 31.10.2019 700 - Lecia  11/30 w 47,50 3P+K+PP+Ł+WC 180000 3789,47 4454,57 
11 04.11.2019 700-Lecia  18/19 s 61,09 3P+K+PP+ŁzWC 255000 4174,17 4901,33 
12 10.12.2019 700 - Lecia  19/20 w 48,74 3P+K+PP+Ł+WC 190000 3898,24 4531,46 
13 16.12.2019 700 - Lecia  19/26 w 61,09 3P+K+PP+Ł+WC 266000 4354,23 5052,98 
14 31.12.2019 700-Lecia  18/26 s 61,09 3P+K+PP+Ł+WC 265000 4337,86 5012,72 
15 08.01.2020 700 - Lecia  3/13 w 47,30 3P+K+PP+ŁzWC 155000 3276,96 3832,56 
16 19.02.2020 700 - Lecia  8/8 s 47,90 3P+K+PP+Ł+WC 234000 4885,18 5639,12 
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Lp
. 

Data 
transakcji 

Adres 
Tytuł 
do 

lokalu 

PU 
(m2) 

Skład lokalu 
Wartość 
transakcji 

Cena 
zł/m2 

Aktualna 
cena 1m2 

17 13.03.2020 700 - Lecia  18/15 s 61,09 3P+K+PP+Ł+WC 280000 4583,40 5252,57 
18 08.04.2020 700-Lecia 4/11 s 37,70 2P+K+PP+Ł+WC 185000 4907,16 5577,38 
19 22.06.2020 700-Lecia 13/14 s 60,20 3P+K+PP+Ł+WC 272000 4518,27 5012,61 
20 02.09.2020 700 - Lecia  5/8 s 57,60 4P+K+PP+ŁzWC 270000 4687,50 4993,91 
21 11.09.2020 700 - Lecia  2/10A w 58,00 3P+K+PP+ŁzWC 318000 5482,76 5827,13 
22 23.11.2020 700 - Lecia  3/39 s 47,30 3P+K+PP+Ł+WC 267000 5644,82 5882,26 
23 24.11.2020 700 - Lecia  4/39 s 47,90 3P+K+PP+Ł+WC 206500 4311,06 4491,17 
24 24.11.2020 700-Lecia  13/22 w 72,30 4P+K+PP+Ł+WC 245000 3388,66 3530,23 
25 15.01.2021 700 - Lecia  16/10 s 35,65 2P+K+PP+Ł+WC 164000 4600,28 4600,28 

     ŚREDNIA os. 700-lecia w Kętach 4778,38 
     ŚREDNIA lokale objęte odr. własnością 4542,40 
     ŚREDNIA lokale objęte sp. wł. prawem 5034,02 

 
 
Analiza wykazała, że w badanym okresie upływ czasu miał wpływ na ceny lokali 
mieszkalnych. Niniejszym została dokonana korekta aktualizacyjna cen na moment 
wyceny. 
Od kilku lat zauważa się ciągły umiarkowany wzrost cen lokali mieszkalnych w różnych 
rejonach miasta Kęty z uwagi na zaawansowane inwestycje komunalne i usługowe tam 
prowadzone oraz rozbudowę bądź modernizację towarzyszącej im infrastruktury 
komunikacyjnej i technicznej. 
Ceny lokali wzrastały w analizowanym okresie w następującej sekwencji: 
- średnia cena za II półrocze 2018 r. ustaliła się na poziomie ok. 3740 zł/m2, co 
wskazywałoby na ponowny umiarkowany spadek o ok. 3,4% w stosunku do średniej ceny 
w I półroczu 2018 r. 
- średnia cena za I półrocze 2019 r. ustaliła się na poziomie ok. 3635 zł/m2, co 
wskazywałoby na ponowny lekki spadek ok. 2,8% w stosunku do średniej ceny w II 
półroczu 2018 r. 
- średnia cena za II półrocze 2019 r. ustaliła się na poziomie ok. 3717 zł/m2, co 
wskazywałoby na dalszy lekki wzrost poziomu cen – o ok. 2,3% w stosunku do średniej 
ceny w I półroczu 2019 r. 
- średnia cena za I półrocze 2020 r. ustaliła się na poziomie ok. 3877 zł/m2, co 
wskazywałoby na dalszy umiarkowany wzrost o ok. 4,3% w stosunku do średniej ceny w II 
półroczu 2019 r. 
- średnia cena za II półrocze 2020 r. ustaliła się na poziomie ok. 4173 zł/m2, co 
wskazywałoby na dalszy umiarkowany wzrost poziomu cen – o ok. 7,6% w stosunku do 
średniej ceny w I półroczu 2020 r. 
- średnia cena za I półrocze 2021 r. ustaliła się na poziomie ok. 4418 zł/m2, co 
wskazywałoby na dalszy umiarkowany wzrost o ok. 5,9% w stosunku do średniej ceny w II 
półroczu 2020 r. 
 
Podsumowując niniejszą analizę, przewiduje się nieznaczną korektę średniego poziomu 
cen w II półroczu 2021 r. oraz jednocześnie dalszy wzrost poziomu cen w najbliższych 
półroczach (średnio ok. 4% w skali kwartału). Podobnie jak na pozostałych lokalnych 
rynkach powiatu oświęcimskiego, trwająca pandemia COVID-19, w przeciwieństwie do 
poprzedniego okresu, nie powinna w najbliższym czasie wpływać już tak istotnie na 
spadek poziomu cen transakcyjnych lokali mieszkalnych oraz na zmianę relacji między 
popytem i podażą. 
Wyżej opisany zmienny trend został uwzględniony poprzez aktualizację cen 
transakcyjnych lokali sprzedanych w badanym okresie.  



Adam Kościsz, EKSPERT - Doradztwo i Wyceny 

Sygn. akt VIII GU 295/21/S – wycena lokalu mieszkalnego w Kętach, ul. Osiedle 700-lecia 5/11                                 str.19 

Zaobserwowano na terenie Osiedla 700-lecia w Kętach umiarkowaną różnicę między 
cenami lokali będących przedmiotem prawa własności i cenami lokali objętych 
spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, dlatego w 
wiążącej próbce reprezentatywnej uwzględniono wyłącznie lokale objęte spółdzielczym 
własnościowym prawem do lokalu z rynku lokalnego miasta Kęty. 

7. Procedura szacowania - przedstawienie sposobu wyceny 

7.1.  Rodzaj określanej wartości 

Zgodnie z zasadami wyceny nieruchomości zawartymi w: ustawie z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 
szacunkowego w niniejszym opracowaniu określono wartość rynkową przy przyjęciu 
aktualnego sposobu użytkowania.  
Przeprowadzona analiza wykazała, że przyjęty do wyceny aktualny sposób użytkowania 
stanowi optymalny sposób użytkowania. Przeprowadzona analiza prawna (przeznaczenie 
nieruchomości), techniczna oraz analiza rynku wskazują, że brak jest przesłanek 
wskazujących na lepsze zagospodarowanie szacowanej nieruchomości tj. zmianę 
przeznaczenia lokalu. 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. 
Zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami (art. 150 ust. 2) 
oraz standardach zawodowych, wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są 
lub mogą być przedmiotem obrotu.  
Wartość rynkową nieruchomości, zgodnie art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami 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. 
Jest to cena wyrażona w pieniądzu do zapłacenia za nieruchomość w transakcji 
zawieranej na warunkach rynkowych, przy której obie strony działają niezależnie od siebie. 
Wartość rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena osiągalna na rynku na datę wyceny. 
Jest to najlepsza cena osiągalna przez sprzedającego i najkorzystniejsza cena osiągalna 
przez kupującego. Szacunek ten wyklucza w szczególności: cenę zawyżoną lub zaniżoną 
przez jakiekolwiek szczególne warunki lub okoliczności (np. finansowanie), które są 
nietypowe, umowy sprzedaży i najmu zwrotnego, szczególne wynagrodzenia lub koncesje 
udzielone przez kogokolwiek związanego z transakcją lub też jakiekolwiek elementy 
wartości szczególnej (tzn. uwzględniającej cechy nieruchomości, które posiadają 
specyficzną wartość dla konkretnego nabywcy). 
Stwierdzenie „w dniu wyceny” wymaga, aby wartość rynkowa była określona na konkretną 
datę hipotetycznej sprzedaży. Ponieważ warunki rynkowe mogą ulec zmianom, wartość 
w innym terminie może być inna. Wartość podana w wycenie odzwierciedla faktyczny stan 
rynku i okoliczności na datę wyceny, a nie na datę przeszłą lub przyszłą. Definicja zakłada 
także równoczesne zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży w dacie wyceny. Wartość 
rynkowa jest określeniem wartości na chwilę hipotetycznej transakcji, a nie w ujęciu 
długookresowym, jak np. przy określaniu wartości bankowo-hipotecznej. 
Wartość rynkowa jest to kwota szacunkowa, a nie uprzednio określona lub faktycznie 
ustalona cena sprzedaży. Jest to cena, po której rynek spodziewa się zrealizować 
transakcję na datę wyceny przy spełnieniu wszystkich innych elementów definicji wartości 
rynkowej. 
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Zakłada się, że zarówno kupujący, jak i sprzedający są poinformowani, co do charakteru 
i cech nieruchomości, jej faktycznego i potencjalnego wykorzystania oraz stanu rynku na 
dzień wyceny. Strony opierają się więc na tym, co na podstawie informacji dostępnej na 
ten dzień można w rozsądny sposób przewidzieć. Przyjmuje się, że każda ze stron działa 
we własnym interesie i w zgodzie ze swoją wiedzą, a także rozważnie szuka najlepszej dla 
siebie ceny w tej konkretnej transakcji. Rozwaga powinna być oceniana w kontekście 
stanu rynku na dzień wyceny, a nie z perspektywy czasu na przyszłą datę. 
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. 

7.2. Wybór sposobu szacowania - prezentacja podejścia, metody wyceny 

Zgodnie z zasadami ogólnymi wyceny nieruchomości zawartymi:  
– w ustawie o gospodarce nieruchomościami Art. 154,  
– rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego, zwanego dalej rozp. R.M., oraz 
wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje 
rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności 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.  
Wg § 3 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004r: określenie wartości 
rynkowej nieruchomości poprzedza się analizą rynku nieruchomości, w szczególności w 
zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszu oraz warunków zawartych transakcji.  
W myśl rozp. R.M., do określenia wartości rynkowej nieruchomości stosuje się podejście 
porównawcze lub podejście dochodowe.  
Zgodnie z Art. 153 ust.1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami: podejście porównawcze 
polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada 
cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu 
rynkowego. Wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące te 
nieruchomości i ustala z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu.  
Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny nieruchomości podobnych do 
nieruchomości wycenianych. 
Zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r:  
1.Przy stosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen 
transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem 
wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen  
2.W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę 
korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku.  
3. Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem 
wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były 
przedmiotem obroty rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki 
zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. 
4. Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku 
właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej kilkanaście 
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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 korygującym, uwzględniającymi 
różnicę w poszczególnych cechach tych nieruchomości. 
5. Przy metodzie analizy statystycznej rynku do porównań przyjmuje się zbiór cen 
transakcyjnych właściwych do określenia wartości nieruchomości reprezentatywnych, o 
których mowa w art. 161 ust. 2 ustawy. Wartość nieruchomości określa się przy użyciu 
metod stosowanych do analiz statystycznych. 
Analiza rynku nieruchomości pozwala na zastosowanie podejścia porównawczego, 
metody korygowania ceny średniej. Metoda korygowania ceny średniej prowadzi do 
wyznaczenia średniej ceny w obrocie nieruchomościami.  
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 współczynników 
korygujących oraz obliczenie zakresów współczynników korygujących dla poszczególnych 
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: 

KuCW
n

i
isrR *

1



   

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 
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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 
porównawczego określonego w NI, 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.  
Stan rynku nieruchomości pozwolił na wyodrębnienie więcej niż kilkunastu transakcji 
nieruchomościami podobnymi. Dla określenia wartości nieruchomości zastosowano 
podejście porównawcze metodę korygowania ceny średniej przy czym wprowadzony w 
części obliczeniowej współczynnik „K” jest równy 1 ponieważ wyceniana nieruchomość nie 
posiada szczególnych cech wykraczających poza cechy rynkowe oraz nie występuje 
wyraźna zmiana relacji pomiędzy popytem i podażą.  
Szczegółowe dane i wyliczenia (tabela, arkusz wyceny) znajdują się w kolejnych 
rozdziałach niniejszego operatu szacunkowego. 

8. Obliczenie wartości nieruchomości 

8.1.  Założenia do wyceny 
Rodzaj rynku lokalnego - lokale przeznaczone na cele mieszkalne, będące przedmiotem 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. 
Obszar rynku - do wyceny przyjęto rynek obejmujący miasto Kęty. 
Okres badania cen - okres szczegółowego monitorowania cen obejmuje przedział od 
stycznia 2019 r. do daty wyceny ze względu na dużą liczbę transakcji. 

8.2. 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. 
 

Lp. Rodzaj cechy 
Waga 
cechy 

Podział cech Charakterystyka cechy 

1. 
Lokalizacja, 
otoczenie  i 
sąsiedztwo 

15% 

Korzystne 

Lokalizacja w atrakcyjnej strefie miasta, otoczenie o jednolitej, 
uporządkowanej architektonicznie zabudowie, brak uciążliwego 
sąsiedztwa (np. autostrad, działalności produkcyjnej) zorganizowana 
zieleń i infrastruktura techniczna, dostępność komunikacyjna, w obrębie 
placówki handlowe oraz oświatowe 

Przeciętne 

Lokalizacja w pośredniej strefie miasta, otoczenie o zróżnicowanej 
zabudowie, brak uciążliwego sąsiedztwa lub w pewnej odległości (np. 
autostrad, działalności produkcyjnej) przeciętnie zorganizowana zieleń i 
infrastruktura techniczna, przeciętna dostępność komunikacyjna, dostęp 
do placówek handlowych oraz oświatowych 

2. Kondygnacja 15% 
Korzystna I-II piętro 
Przeciętna Pozostałe 

Niekorzystna Parter i ostatnie piętro 

3. 
Stan 

techniczny 
budynku 

20% 
Dobry Sz<=25% 
Średni Sz=26-45% 

Zły Sz>46% 

4. 
Wielkość 

lokalu 
20% 

Atrakcyjna O powierzchni 30 - 50 m2 
Śr. atrakcyjna O powierzchni 50 - 70 m2 

Mało atrakcyjna O powierzchni poniżej 30 m2 lub powyżej 70 m2 
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Lp. Rodzaj cechy 
Waga 
cechy 

Podział cech Charakterystyka cechy 

5. 

Standard i 
stan 

techniczny 
lokalu 

20% 

Wysoki 
Nietypowe rozwiązania funkcjonalne, wysoki standard wyposażenia (np. 
parkiety), zastosowanie nietypowych i nowoczesnych materiałów 
wykończeniowych. Bardzo dobry stan techniczny. 

Przeciętny Typowe wyposażenie lokalu, dobry stan techniczny 

Podstawowy 
Niski standard wyposażenia, słaby stan techniczny elementów 
wykończeniowych, konieczność wykonania remontów o znacznych 
nakładach finansowych. 

6. 
Funkcjonalnoś

ć 
10% 

Funkcjonalne 
Wejście do wszystkich pomieszczeń z przedpokoju, wszystkie 
pomieszczenia mieszkalne i kuchnia doświetlone światłem naturalnym, 
obecność odrębnego WC, dostęp do balkonu 

Niefunkcjonalne 
Pokoje przejściowe z brakiem wejścia z przedpokoju, układ amfiladowy, 
brak dostępu do balkonu, brak odrębnego WC, nie wszystkie 
pomieszczenia mieszkalne i/lub kuchnia doświetlone naturalnie 

 Suma 100%   

8.3. Charakterystyka cech rynkowych wycenianej nieruchomości 
Szacowana nieruchomość ma następujące cechy rynkowe: 
 

Lp. Nazwa cechy Opis cechy 

1. 
Lokalizacja, 
otoczenie i 
sąsiedztwo 

Korzystna – przy ul. Osiedle 700-lecia, w obrębie Nowe Miasto w ścisłej strefie 
pośredniej miasta Kęty (południowa część miasta), ok. 1,3 km po drodze na 
południowy zachód od miejskiego Rynku, w odległości ok. 150 m na zachód od 
przystanku komunikacji miejskiej autobusowej. W najbliższym sąsiedztwie 
znajdują się budynki wielomieszkaniowe w ramach Osiedla 700-lecia oraz obiekty 
usług handlu wielkopowierzchniowego (supermarket Tesco), usług sakralnych 
(kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa) oraz oświatowych (Powiatowy Zespół 
nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych). 

2. Kondygnacja 
Niekorzystna – lokal usytuowany na parterze (I kondygnacja nadziemna) w 
czteropiętrowym budynku. 

3. 
Stan techniczny 

budynku 

Średni – rok budowy 1977, budynek okresowo remontowany i modernizowany, 
przewidywana trwałość eksploatacji budynku 100 lat od momentu budowy. 
Stopień zużycia technicznego budynku oszacowany na ok. 30%. 

4. Wielkość lokalu Atrakcyjna – Pu=37,70 m2 (bez przynależnej piwnicy) 

5. 

Standard 
wyposażenia i 

stan techniczny 
lokalu 

Przeciętny – większość materiałów wykończeniowych przeciętnej jakości i 
przeważnie o niskim lub umiarkowanym stopniu zużycia technicznego i 
funkcjonalnego (okna PCV, ściany przeważnie malowane farbą emulsyjną, 
podłogi wyłożone panelami drewnopodobnymi lub pokryte płytkami 
ceramicznymi), ostatni generalny remont elementów wykończenia w 2015 roku. 

6. Funkcjonalność 
Funkcjonalny – brak pomieszczeń przechodnich, brak odrębnego WC, dostęp 
do balkonu, wszystkie pomieszczenia mieszkalne i kuchnia doświetlone światłem 
naturalnym 

 
8.4. Określenie próbki reprezentatywnej i ceny średniej 

Próbka reprezentatywna wykorzystana na potrzeby wyceny liczy 13 transakcji, które 
pokazuje tabela w rozdziale 6. Przedmiotem transakcji były lokale mieszkalne będące 
przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Średnia arytmetyczna ceny 
transakcyjnej Cśr (po aktualizacji) dla próbki reprezentatywnej wynosi: 4636,35 zł/m2, 
Cmin = 4009,12 zł/m2, Cmax = 5247,70 zł/m2.  
Określenie zakresu współczynników korygujących:  
Granica dolna:   Cmin /Cśr  = 0,8647, Granica górna:   Cmax

 / Cśr  = 1,1319 
Opis nieruchomości o Cmin i Cmax 
Lokal o Cmin = 4009,12 zł/m2 (po aktualizacji) to lokal mieszkalny nr 14 zlokalizowany 
przeciętnie przy ul. Os. Kard. Wyszyńskiego 13, na IV piętrze, o mało atrakcyjnej 
powierzchni Pu=28,20 m2, o składzie 1P+K+ŁzWC+PP, o podstawowym standardzie 
wykończenia i wyposażenia oraz słabym stanie technicznym budynku. Transakcja z lipca 
2020 r.  
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Lokal o Cmax = 5247,70 zł/m2 (po aktualizacji) to lokal mieszkalny nr 22 zlokalizowany 
korzystnie przy ul. Os. Nad Sołą 22, na parterze, o składzie 3P+K+Ł+WC+PP, o średnio 
atrakcyjnej powierzchni o Pu=63,09 m2, o wysokim standardzie wykończenia i 
wyposażenia oraz dobrym stanie technicznym budynku. Transakcja ze stycznia 2019 r. 
 

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

Lp. Cechy nieruchomości 
Waga 
cechy 

Zakres zmienności 
współczynników korygujących 

Cechy 
przedmiotu 

wyceny 
Ui 

Umin Umax 

1. 
Lokalizacja, otoczenie i 

sąsiedztwo 
15% 0,1297 0,1698 korzystna  0,1698 

2. Kondygnacja 15% 0,1297 0,1698 niekorzystna 0,1297 
3. Stan techniczny budynku 20% 0,1729 0,2264 średni 0,1997 
4. Wielkość lokalu 20% 0,1729 0,2264 atrakcyjna 0,2264 
5. Standard i stan techniczny lokalu 20% 0,1729 0,2264 przeciętny 0,1997 
6. Funkcjonalność 10% 0,0865 0,1132 funkcjonalny 0,1132 

Suma 100% 0,8647 1,1319  1,0384 

 
Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego (WL) wyliczana jest wg następującej formuły: 
                n    
   WL  =  Cśr  *   ∑   Ui  *  Pu * K   
               i=1    
gdzie:     
Pu   - powierzchnia użytkowa lokalu (bez przynależnej piwnicy) = 37,70 m2 
Cśr  - cena średnia 1 m2 lokalu 
 n      
∑  Ui  - suma współczynników korygujących 
 i = 1 
K =  1,0 (lokal nie posiada cech wykraczających poza cechy rynkowe lokali podobnych)  
 
WL = 4636,35 zł/m2  * 1,0384 * 37,70 m2 * 1,00  = 181 502  zł 
 
Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi: 181 502  zł,  tj. 4 814  zł/m2. 
Słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa złote 
 
Wartość rynkowa udziału ½ części w lokalu mieszkalnym: 90 751  zł, tj. 4 814  zł/m2. 
Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 

9. Komentarz do wyniku 

1. Wartość rynkowa określona została z uwzględnieniem aktualnego sposobu użytkowania 
nieruchomości i stanowi najbardziej prawdopodobną cenę w dniu wyceny 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 na rynku.   

2. 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 kwotę kapitału odzyskaną poprzez sprzedaż nieruchomości czyli wycofanie 
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się z inwestycji. Wartość indywidualna oparta jest na subiektywnej ocenie inwestora jednak 
może być istotnym elementem oceny projektu inwestycyjnego lub określania 
alternatywnych możliwości inwestycyjnych.  

3. Opracowanie jest operatem szacunkowym, który jest dokumentem prawnie zastrzeżonym 
do przedstawienia przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej nieruchomości. 

4. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie obejmuje hipotek oraz innych praw 
nieujawnionych w KW.  

5. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie obejmuje podatków i opłat związanych 
ze sprzedażą nieruchomości w tym podatku VAT, który należy ustalić zgodnie przepisami 
o podatku od towarów i usług.  

6. Przyjęto powierzchnię użytkową lokalu na podstawie księgi wieczystej lokalowej, 
zweryfikowaną w zbiorze dokumentów Spóldzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej w Kętach. 

7. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości może stanowić podstawę ustalenia ceny 
wywołania przy prowadzeniu postępowania upadłościowego. 

8. 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 tej ustawy 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. Ustęp 2, 3 i 4 art. 
313 tej ustawy nie dotyczą niniejszej wyceny. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta 
spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, więc ustęp 5 art. 313 
dotyczy niniejszej wyceny. Art. 315 Prawa upadłościowego 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. Przepisy art. 345 Prawa 
upadłościowego wskazują, iż hipoteki ustanowione na szacowanej nieruchomości nie mają 
wpływu na jej wartość, zaś mogą wpłynąć na obniżenie jej ceny, o ile potencjalnym nabywcą 
może być wierzyciel hipoteczny. 
9. Art. 1004, 1005, 1007, 1009, 1012 i 1013 kpc mają wpływ na niniejszą wycenę. 
Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny objęty spółdzielczym własnościowym prawem 
do lokalu przysługującym współmałżonkom w dwóch równych udziałach po ½ części, 
ponieważ między nimi występuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. 

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 i poziomu cen z dnia sporządzenia niniejszego operatu 
szacunkowego oraz ustalonego stanu prawnego. 

2. Wykorzystanie operatu w celu innym niż do ustalenia ceny wywołania jest 
niedopuszczalne.  

3. 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.  

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

5. Badano księgi wieczyste – gruntową i lokalową - dla szacowanej nieruchomości, wypisy z 
nich stanowią załączniki do operatu.  

6. Wycenę przeprowadzono w warunkach pełnego dostępu do nieruchomości, stan 
techniczno-użytkowy ustalono na podstawie oględzin lokalu, oględzin budynku oraz na 
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podstawie informacji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kętach. 
Powierzchnię lokalu ustalono na podstawie zapisów w księdze wieczystej, którą objęty jest 
lokal mieszkalny oraz zweryfikowano na podstawie informacji od Zarządcy. 

7. W zakresie dokonanych oględzin i oceny stanu techniczno-użytkowego budynków, budowli 
i urządzeń czynności przeprowadzone przez rzeczoznawców nie stanowią ekspertyzy 
technicznej.  

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

9. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte, nieujawnione na dzień 
opracowania operatu.  

10. 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. Ponadto w przypadku 
jakichkolwiek zmian niezbędne jest sporządzenie nowego operatu szacunkowego. Przed 
wykorzystaniem po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia niezbędne jest 
potwierdzenie jego aktualności przez autorów operatu. 

11. 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.     

12. 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.  
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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 Strony 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). 

12. Wykaz załączników 
– Wypis z księgi wieczystej lokalowej nr KR2E/00039574/7 
– Wypis z księgi wieczystej gruntowej nr KR2E/00035081/6  
– Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
– Wypis z rejestru gruntów 
– Kopia planu sytuacyjnego nieruchomości 
– Kopia rzutu lokalu i piwnic 
– Dokumentacja fotograficzna 
– Kopia polisy ubezpieczeniowej rzeczoznawcy majątkowego 

13. Data, pieczęć, podpis rzeczoznawcy majątkowego 
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14. Załączniki 

14.1. Wypis z KW nr KR2E/00039574/7 
Wypis dokumentu sporządzony na podstawie art. 155 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z dnia 12.11.2020 r., poz. 1990). 
 

Określenie 
dokumentacji 

Księga Wieczysta Nr KR2E/00039574/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w 
Oświęcimiu. 

Miejsce 
udostępnienia 

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w 
Kętach. 

Treść wypisu 

Dział I – Oznaczenie nieruchomości:  
Położenie:  województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina miejska Kęty, obręb 
Nowe Miasto, ul. Osiedle 700-lecia  
Lokal mieszkalny nr 11 położony na parterze budynku nr 5, składający się z 2 pokoi 
oraz kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o powierzchni użytkowej 37,70 m2. 
 
Dział I – Spis praw:  
Spółdzielnia mieszkaniowa: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w 
Kętach, Kęty. 
 
Dział II - Własność:  
Uprawnieni: Monika Joanna Sobel (c. Radosława i Danuty) i Sebastian Ryszard 
Szewczyk (s. Ryszarda i Bogumiły) w udziałach po ½ części na podstawie umowy 
sprzedaży udziałów we wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki nr rep. A 1936/2018 z dnia 27.06.2018 r. 
oraz zaświadczenia Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Kętach 
sygn. 4/2018 KW z dnia 02.03.2018 r. 
Chwila wpływu z dnia 27.06.2018 r., chwila wpisu z dnia 24.08.2018 r. 
 
Dział III - Prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia:  
Brak wpisów. 
 
Dział IV – Hipoteka:  

1. Hipoteka umowna – 156000,00 zł: 
Hipoteka w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności banku z tytułu udzielonego 
kredytu na podstawie umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych nr 
720097855974980 z dnia 02.05.2018 roku, w tym wierzytelności obejmujących: 
należność główną z tytułu ww. umowy kredytu wraz z narosłymi od tego kredytu 
odsetkami (zarówno odsetkami od kapitału, regulowanymi umownie stopą zmienną, 
również w przypadku przewidzianego w ww. umowie kredytowej podwyższenia marży 
banku, jak i odsetkami za opóźnienie spłaty kapitału), kosztami postępowania, a także 
roszczeniami z tytułu opłat i prowizji wskazanych bezpośrednio w ww. Umowie 
kredytowej, jak również wynikających z postanowień wskazanej w tej umowie 
kredytowej tabeli opłat i prowizji oraz poniesionych przez bank kosztów ustanowienia 
zabezpieczenia wraz z odsetkami ustawowymi od tych kosztów., umowa nr 
720097855974980 z dnia 02.05.2018 roku. 
Wierzyciel: ING Bank Śląski S.A., Katowice. 
Na podstawie umowy sprzedaży udziałów we wspólności spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki nr rep. A 
1936/2018 z dnia 27.06.2018 r.  
Chwila wpływu z dnia 27.06.2018 r., chwila wpisu z dnia 24.08.2018 r. 

Wypis 
sporządzono 

15.04.2021 r.  

 
(pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 
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14.2. Wypis z KW nr KR2E/00035081/6 
Wypis dokumentu sporządzony na podstawie art. 155 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z dnia 12.11.2020 r., poz. 1990). 
 

Określenie 
dokumentacji 

Księga Wieczysta Nr KR2E/00035081/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w 
Oświęcimiu. 

Miejsce 
udostępnienia 

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą 
w Kętach. 

Treść wypisu 

Dział I – Oznaczenie nieruchomości:  
Położenie: woj. małopolskie, pow. oświęcimski, gm. Kęty, obr. Nowe Miasto 
Działka nr 2354/89 o pow. 0,1530 ha. Sposób korzystania:  B – tereny mieszkaniowe 
Nieruchomość zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym ul. Osiedle 700-lecia 5. 
Budynek wielomieszkaniowy w systemie OWT-67/AK i BSK, czterokaltowy o kub. 
netto 8728,0 m3 i obejmujący 50 samodz. lokali (w tym 11 wyodrębnionych). 
 
Dział I – Spis praw: 
Nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu na całej działce nr 2354/93 o pow. 
0,0868 ha objętej KW nr 10071 na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników 
wieczystych działki nr 2354/89 o pow. 0,1530 ha. 
Na podstawie: 1. Umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia 
własności lokalu z dnia 18.09.2007 r. nr rep. A 7217/2007. Chwila wpływu z dnia 
19.09.2007 r., chwila wpisu z dnia 04.01.2008 r. 2. Zaświadczenia wydanego w trybie 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, sygn. 
GN.6826.729.2019.JW, wydanego dnia 17.12.2019 r. przez Burmistrza Gminy Kęty. 
Chwila wpływu z dnia 18.12.2019 r., chwila wpisu z dnia 03.03.2020 r. 
 
Dział II – Własność:  
Współwłaściciele:  
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Kętach w udziale 
179230/229900 części, na podstawie: 
- umowy wieczystego użytkowania nr rep. A 164/1977 z dnia 09.02.1977 r. Chwila 
wpływu z dnia 23.08.2007 r., chwila wpisu z dnia 31.08.2007 r. 
- zaświadczenia wydanego w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w 
prawo własności tych gruntów, sygn. GN.6826.729.2019.JW, wydanego dnia 
17.12.2019 r. przez Burmistrza Gminy Kęty. Chwila wpływu z dnia 18.12.2019 r., 
chwila wpisu z dnia 03.03.2020 r. 
2. Każdocześni właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku 
wielorodzinnym nr 5. 
 
Dział III - Prawa, roszczenia, ciężary i ograniczenia:  
- Roszczenie dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową w 
odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
Na podstawie zaświadczenia wydanego w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, sygn. GN.6826.729.2019.JW, 
wydanego dnia 17.12.2019 r. przez Burmistrza Gminy Kęty. Chwila wpływu z dnia 
18.12.2019 r., chwila wpisu z dnia 03.03.2020 r. 
 
Dział IV – Hipoteka: brak wpisów 

Wypis 
sporządzono 

15.04.2021 r. 

 
      (pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 
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14.3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Wypis dokumentu sporządzony na podstawie art. 155 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z dnia 12.11.2020 r., poz. 1990). 
 

Określenie 
dokumentu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty 

Miejsce 
udostępnienia 

Urząd Gminy Kęty – Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Treść wypisu  

Teren na którym położony jest przedmiot wyceny objęty jest ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.  
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty 
uchwalonym na sesji Rady Miejskiej w Kętach nr IX/68/2015 z dnia 17 czerwca 2015 
r., teren, na którym położony jest szacowany lokal, posiada przeznaczenie oznaczone 
symbolem 23MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
2) Przeznaczenie dopuszczalne: a) usługi lokalizowane w budynkach mieszkalnych 
pod warunkiem, że ich powierzchnia nie przekroczy 30% powierzchni użytkowej 
budynku; b) wewnętrzne drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, chodniki, podejścia i 
podjazdy do budynków; c) ogrody ozdobne oraz zieleń spełniająca funkcję izolacji 
optycznej i akustycznej wraz z obiektami małej architektury; d) lokalne urządzenia 
sportu i rekreacji oraz miejsca zabaw dla dzieci związane z przeznaczeniem 
podstawowym; e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; f) zespoły garażowe 
budowane wyłącznie na potrzeby mieszkańców danego terenu. 
3) Powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie może być mniejsza niż 0,08 
ha; powierzchnia zabudowy nie może stanowić więcej niż 60% powierzchni działki 
budowlanej lub terenu inwestycji; powierzchnia biologicznie czynna terenu nie może 
stanowić mniej niż 20% powierzchni działki; wskaźnik intensywności zabudowy nie 
może być niższy niż 0,2 oraz wyższy niż 5,0; wysokość budynków nie może 
przekraczać 20 metrów. 

Wypis 
sporządzono 15.04.2021 r.   

 
(pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 
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14.4.  Wypis z rejestru gruntów 
Wypis dokumentu sporządzony na podstawie art. 155 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z dnia 12.11.2020 r., poz. 1990). 
 

Określenie 
dokumentu 

Wypis z ewidencji gruntów i budynków 

Miejsce 
udostępnienia 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy 
Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 

Treść wypisu 

Wg danych z rejestru gruntów szacowany lokal zlokalizowany jest na obszarze 
o następującym oznaczeniu w ewidencji gruntów: 
- jednostka ewidencyjna Kęty - miasto, obręb: 0004, Nowe Miasto 
- jednostka rejestrowa G.959, 
- działka nr 2354/89 o pow. 0,1530 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe,  
- KW nr KR2E/00039574/7.  
- Właściciel: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Kętach 
w udziale 179230/229900 części i każdocześni współwłaściciele 
wyodrębnionych lokali w budynku wielorodzinnym nr 5.  

Wypis 
sporządzono 

15.04.2021 r. 

(pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 
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14.5. Plan sytuacyjny 
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14.6. Rzut lokalu i piwnic 
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14.7. Dokumentacja fotograficzna 
Budynek wielomieszkaniowy nr 5 przy ul. Os. 700-lecia w Kętach. 

    

   

  Standard lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku przy ul. Os. 700-lecia 5 w Kętach. 
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Widok na klatkę schodową nr 2 i piwnicę nr 11 w budynku przy ul. Os. 700-lecia 5 
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14.8. Kopia polisy ubezpieczeniowej rzeczoznawcy majątkowego 


