
 

 

 

 

 

 

 

 

Operat Szacunkowy 
Prawo własności nieruchomości gruntowej:  

A. Nieruchomość położona w Krzeszówku w opisana w KW JG1K/00012249/3 

B. Nieruchomość położona w Krzeszówku opisana w KW JG1K/00017786/4 
C. Nieruchomość położona w Gorzeszowie opisana w KW JG1K/00012250/3 

D. Nieruchomość położona w Jawiszowie  opisana w KW JG1K/00017582/4  

 
 

 

 

 

 

 
Opracowała : Grażyna Grzyb  
 

 

 

 

 

Kamienna Góra, grudzień 2020 r. 



 

 

 

 

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

Rodzaj określanej wartości Wartość rynkowa nieruchomości 

Cel wyceny Wycena nieruchomości dla potrzeb sprawy egzekucyjnej 

Data określenia wartości 

rynkowej 3 grudnia 2020r. 

Oszacowana wartość 

Nieruchomość A Krzeszówek dz. 2/4; 2/8; 2/11;2/12 i 2/23 

Wartość działki 2/4    28 000,00 zł 

Wartość działki 2/8      8 000,00 zł 

Wartość działek  2/11 i 22          264 000,00 zł 

Wartość działki 2/12    80 000,00 zł 

Wartość działki 2/23        1 081 000,00 zł  

 

Wartość łączna           1 461 000,00 zł 

(słownie: jeden milion sześćset jeden tysięcy) 

Nieruchomość B Krzeszówek dz. 2/14 – 543 000,00 zł 

(słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące) 

Nieruchomość C  Gorzeszów działka 39/3 – 108 000,00 zł 

(słownie: sto osiem tysięcy) 

Nieruchomość D  Jawiszów działki 280/8 i 280/9 39/3 – 218 000,00 zł 

(słownie: dwieście osiemnaście tysięcy) 

Opracowała: Grażyna Grzyb 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia operatu 3 grudnia 2020r. 
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1 Przedmiot i zakres wyceny. 
 

Przedmiotem opracowania  jest: 

Wycena prawa własności nieruchomości gruntowej:   

A. Nieruchomość położona w Krzeszówku gm. Kamienna Góra, powiat 

kamiennogórski, woj. dolnośląskie, w granicach działek 22, 2/4, 2/8, 2/11, 

2/12, 2/23,  opisana w KW JG1K/00012249/3 według stanu i cen na dzień 

wyceny.  

 

B. Nieruchomość położona w Krzeszówku gm. Kamienna Góra, powiat 

kamiennogórski, woj. dolnośląskie, w granicach działki 2/14,  opisana w KW 

JG1K/00017786/4 według stanu i cen na dzień wyceny.  

 

C. Nieruchomość położona w Gorzeszowie gm. Kamienna Góra, powiat 

kamiennogórski, woj. dolnośląskie, w granicach działki 39/3,  opisana w KW 

JG1K/00012250/3 według stanu i cen na dzień wyceny.  

 

 

D. Nieruchomość położona w Jawiszowie gm. Kamienna Góra, powiat 

kamiennogórski, woj. dolnośląskie, w granicach działek 280/8 i 280/9, opisana 

w KW JG1K/00017582/4 według stanu i cen na dzień wyceny.  

 

2 Cel wyceny. 
 

Wycena nieruchomości dla potrzeb sprawy egzekucyjnej 

3 Podstawy formalne i materialno-prawne wyceny. 
 
 
3.1 Zamawiający. 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Huber. 

 
3.2 Podstawy prawne. 

 
 Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz. U. z 15.01.2020 r. poz. 65) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, 

poz. 2109) 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania Cywilnego (Dz.U. 1964 

nr 43 poz. 296 z możniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu 

przeprowadzenia opisu i szacowania nieruchomości z dnia 5 sierpnia 2016r. 

(DZ.U. z 2016r. poz. 101 zm.) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny  (Dz. U. Numer 16 pozycja 

93 z 1964 roku z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece  (Dz. U. Numer 

19 pozycja 147 z 1982 roku z późniejszymi zmianami); 
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3.3 Podstawy metodologiczne. 

 
 

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny 

 Ile jest warta nieruchomość , Elżbieta Mączyńska, Mieczysław Prystupa, Kazimierz 

Rygiel- wydawnictwo POLTEXT Warszawa 2004 

 Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego. PFSRM, 

 Biuletyn Nieruchomości PTRM 

 

 

 

3.4 Źródła danych merytorycznych 

 
 Wizja lokalna przeprowadzona w dniu  23.10.2020r. – oględziny i pomiar. 

 Księga Wieczyste nr JG1K/00012249/3; JG1K/00017786/4; JG1K/00012250/3; 

JG1K/00017582/4 – Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 Wypis z ewidencji gruntów 

 Mapa ewidencji gruntów 

 Koncesja na wydobywanie złóż 

 Karta informacyjna złoża kopaliny stałej 

 Dane Państwowego Instytutu Geologicznego 

 Informacje uzyskane drogą samodzielnego gromadzenia danych 

 

 

 

4 Określenie dat istotnych dla operatu szacunkowego. 
 
4.1 Data dokonania wizji lokalnej nieruchomości 

 
23.10.2020r. 

 
4.2 Data sporządzenia wyceny 

 

03-12-2020r. 

 
4.3 Data na którą określono wartość przedmiotu wyceny 

 
03-12-2020r. 

 

4.4 Data na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny 

 
23.10.2020r. 
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5 Stan przedmiotu wyceny. 
 

Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie obszaru górniczego – 

„Krzeszówek I” na terenie miejscowości Krzeszówek, Gorzeszów i Jawiszów w 

gminie Kamienna Góra, powiat kamiennogórski, woj. dolnośląskie. 

 
5.1 Stan prawny 

 
5.1.1 Nieruchomość A  

 
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi 

księgę wieczystą  nr JG1K/00012249/3,  W/w księdze wpisano: 

 
 

Dział I określenie nieruchomości 

 

Woj. Dolnośląskie, powiat kamiennogórski, gmina Kamienna Góra miejscowość 

Krzeszówek 

Działka 22 – nieruchomość zabudowana 

Działka 2/4 – tereny przemysłowe 

Działka 2/8 – nieruchomość zabudowana 

Działka 2/11 – nieruchomość zabudowana 

Działka 2/12 – nieruchomość zabudowana 

Działka 2/23 – tereny przemysłowe 

 

Obszar: 18,2221 ha 

 

 

Dział I Sp. 

 

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do 2089-12-05 i stanowiące odrębną 

nieruchomość zabudowania. 

 

Dział II  

 

Właściciel:   

Skarb Państwa - Starosta Kamiennogórski jako organ reprezentujący  Skarb 

Państwa. 

 

Użytkownik wieczysty 

Kopalnia Piasku Kwarcowego „Krzeszówek” Spółka Akcyjna z/s w Krzeszówku 

 

 

Dział III  

Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego 

odrębną nieruchomość. 

 

Ograniczone prawo rzeczowe: 

1. Służebność drogi koniecznej polegająca na prawie do bezpłatnego przechodu 

i przejazdu przez działkę 2/18, na rzecz każdoczesnego wieczystego 

użytkownika działki nr 2/17 

2. Służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela lub wieczystego 

użytkownika wieczystego działki 2/22 polegająca na prawie do bezpłatnego 
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przechodu i  przejazdu przez działkę 2/23 wzdłuż drogi określonej umową 

sprzedaży z dnia 13.01.2005r. 

 

 

Ostrzeżenie – wszczęcie egzekucji z nieruchomości w sprawie Km 599/13 

Wierzyciel – Mieczysław Debita 

 

Ostrzeżenie – wszczęcie egzekucji z nieruchomości w sprawie Km 378/13 

Wierzyciel – Ryszard Krupa 

 

 

Dział IV  

 

Liczne hipoteki zwykłe i przymusowe – patrz elektroniczny wydruk księgi wieczystej 

JG1K/00012249/3 – stanowiącej załącznik niniejszego opracowania. 

  

 

Zapis w księdze wieczystej zgodny co do podmiotu nieruchomości, z zapisami 

ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w 

Kamiennej Górze,  co do przedmiotu –  wg EGiB działki nie są zabudowane. 

 

5.1.2 Nieruchomość B 

 
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi 

księgę wieczystą  nr JG1K/00017786/4,  W/w księdze wpisano: 

 
 

Dział I określenie nieruchomości 

 

Woj. Dolnośląskie, powiat kamiennogórski, gmina Kamienna Góra miejscowość 

Krzeszówek 

Działka 2/14 – nieruchomość zabudowana 

 

Obszar: 6,0422 ha 

 

 

Dział I Sp. 

 

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do 2089-12-05 i stanowiące odrębną 

nieruchomość zabudowania. 

 

Dział II  

 

Właściciel:   

Skarb Państwa - Starosta Kamiennogórski jako organ reprezentujący  Skarb 

Państwa. 

 

Użytkownik wieczysty 

Kopalnia Piasku Kwarcowego „Krzeszówek” Spółka Akcyjna z/s w Krzeszówku 

 

 

Dział III  

Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego 

odrębną nieruchomość. 
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Ostrzeżenie – wszczęcie egzekucji z nieruchomości w sprawie Km 599/13 

Wierzyciel – Mieczysław Debita 

 

Ostrzeżenie – wszczęcie egzekucji z nieruchomości w sprawie Km 378/13 

Wierzyciel – Ryszard Krupa 

 

 

Dział IV  

 

Liczne hipoteki zwykłe i przymusowe – patrz elektroniczny wydruk księgi wieczystej 

JG1K/00017786/4 – stanowiącej załącznik niniejszego opracowania. 

  

 

 

Zapis w księdze wieczystej zgodny co do podmiotu nieruchomości, z zapisami 

ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w 

Kamiennej Górze,  co do przedmiotu –  wg EGiB działka nie jest zabudowana. 

 

5.1.3 Nieruchomość C  

 
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi 

księgę wieczystą  nr JG1K/00012250/3,  W/w księdze wpisano: 

 
Dział I określenie nieruchomości 

 

Woj. Dolnośląskie, powiat kamiennogórski, gmina Kamienna Góra miejscowość  

Gorzeszów 

Działka 39/3 – nieruchomość zabudowana 

 

Obszar: 4,5307 ha 

 

Dział I Sp. 

 

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do 2089-12-05 i stanowiące odrębną 

nieruchomość zabudowania. 

 

Dział II  

 

Właściciel:   

Skarb Państwa - Starosta Kamiennogórski jako organ reprezentujący  Skarb 

Państwa. 

 

Użytkownik wieczysty 

Kopalnia Piasku Kwarcowego „Krzeszówek” Spółka Akcyjna z/s w Krzeszówku 

 

Dział III  

Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego 

odrębną nieruchomość. 

 

 

Ostrzeżenie – wszczęcie egzekucji z nieruchomości w sprawie Km 599/13 

Wierzyciel – Mieczysław Debita 

 

Ostrzeżenie – wszczęcie egzekucji z nieruchomości w sprawie Km 378/13 

Wierzyciel – Ryszard Krupa 

mailto:gragry@poczta.ont.pl


Nieruchomości - Wycena –  Grzyb-Grażyna – upr. nr  4370 

Kamienna Góra Cicha 9/7 tel. 506 996 549 e-mail: gragry@poczta.onet.pl 
 

 

 

Nieruchomość gruntowa – Kopalnia Krzeszówek 

9 

Dział IV  

 

Liczne hipoteki zwykłe i przymusowe – patrz elektroniczny wydruk księgi wieczystej 

JG1K/00012250/3 – stanowiącej załącznik niniejszego opracowania. 

  

Zapis w księdze wieczystej zgodny co do podmiotu nieruchomości, z zapisami 

ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w 

Kamiennej Górze,  co do przedmiotu –  wg EGiB działka nie jest zabudowana. 

 

5.1.4 Nieruchomość D 

 
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi 

księgę wieczystą  nr JG1K/00017582/4,  W/w księdze wpisano: 

 

Dział I określenie nieruchomości 

 

Woj. Dolnośląskie, powiat kamiennogórski, gmina Kamienna Góra miejscowość  

Jawiszów 

Działka 280/8 – nieruchomość niezabudowana 

Działka 280/9 – nieruchomość niezabudowana 

 

Obszar: 9,4682 ha 

 

Dział I Sp. 

 

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do 2089-12-05 i stanowiące odrębną 

nieruchomość zabudowania. 

 

Dział II  

 

Właściciel:   

Skarb Państwa - Starosta Kamiennogórski jako organ reprezentujący  Skarb 

Państwa. 

 

Użytkownik wieczysty 

Kopalnia Piasku Kwarcowego „Krzeszówek” Spółka Akcyjna z/s w Krzeszówku 

 

Dział III  

Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego 

odrębną nieruchomość. 

 

 

Ostrzeżenie – wszczęcie egzekucji z nieruchomości w sprawie Km 599/13 

Wierzyciel – Mieczysław Debita 

 

Ostrzeżenie – wszczęcie egzekucji z nieruchomości w sprawie Km 378/13 

Wierzyciel – Ryszard Krupa 

 

Dział IV  

 

Liczne hipoteki zwykłe i przymusowe – patrz elektroniczny wydruk księgi wieczystej 

JG1K/00017582/4 – stanowiącej załącznik niniejszego opracowania. 

  

Zapis w księdze wieczystej zgodny z zapisami ewidencji gruntów i budynków 

prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze. 
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Źródło: SIP gmina Kamienna Góra 

Źródło: SIP Gmina Kamienna Góra 

Źródło: SIP Gmina Kamienna Góra 

 

5.2 Kierunek zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wszystkie przedmiotowe nieruchomości położone są w obszarze na którym 

obowiązuje MPZP – Uchwala IV/20/01 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 

28.04.2001r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu górniczego „Krzeszówek” w granicach gminy Kamienna 

Góra. 

Przeznaczenie poszczególnych działek: 

 

Działka nr 22 ob. Krzeszówek – położona częściowo 

na terenie PE2 – teren czynnych osadników 

eksploatacyjnych, częściowo na terenie RP – tereny 

rolne. 

 

 

 

 

 

 

Działka nr 2/4 ob. Krzeszówek – położona 

częściowo na terenie NO – tereny mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków, częściowo P1 – 

tereny istniejących obiektów zakładu górniczego oraz 

obiektów pomocniczych zakładu – teren czynnych 

osadników eksploatacyjnych, częściowo na terenie RP 

– tereny rolne oraz częściowo na terenie oznaczonym 

symbolem D- drogi dojazdowe 

 

 

 

 

 

Działki nr 2/8 i 2/11 ob. Krzeszówek – położone na terenie oznaczonym 

symbolem PE2 - teren czynnych osadników eksploatacyjnych 
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Źródło: SIP Gmina Kamienna Góra 

Źródło: SIP Gmina Kamienna Góra 

Źródło: SIP Gmina Kamienna Góra 

Działka nr 2/12 ob. Krzeszówek – położona 

częściowo na terenie PE2- teren czynnych osadników 

eksploatacyjnych,  częściowo PE1 – tereny 

eksploatacji piasków kwarcowych, niewielkie części 

działki położone są na terenie RP – tereny rolne oraz 

W/RR – teren zbiorników wodno-rybnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr  2/14 ob. Krzeszówek – położona na terenie oznaczonym symbolem PE1 

- teren eksploatacji piasków kwarcowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr  39/3 ob. Gorzeszów – 

położona na terenie oznaczonym 

symbolem PE1 - teren eksploatacji 

piasków kwarcowych oraz niewielkie 

fragmenty działki położne są na obszarach 

RP- tereny rolnicze, W/RR – teren 

zbiorników wodno-rybnych, oraz ZI – 

tereny zieleni nieurządzonej. 
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Źródło: SIP Gmina Kamienna Góra 

Źródło: SIP Gmina Kamienna Góra 

Działka nr  280/8 ob. Jawiszów – położona 

częściowo na terenie oznaczonym symbolem PE1 - 

teren eksploatacji piasków kwarcowych, częściowo 

na terenie PE3 -  teren projektowanego osadnika 

eksploatacyjnego oraz częściowo na obszarach RP- 

tereny rolnicze. 

 

 

 

 

 

 

Działka nr  280/9 ob. Jawiszów – położona 

częściowo na terenie oznaczonym symbolem PE1 - 

teren eksploatacji piasków kwarcowych, częściowo na 

obszarach RP- tereny rolnicze. 
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Źródło: Wikipedia 

5.3 Lokalizacja i otoczenie 

 
Wyceniana nieruchomość położona jest w 

granicach Obszaru Górniczego „Krzeszówek I”, 

utworzonego decyzją DOW-G.1.7422.87.2013AP z 

dnia 05.09.2013r., na terenie gminy Kamienna 

Góra, (powiat kamiennogórski woj. dolnośląskie) 

obręby : Krzeszówek, Gorzeszów i Jawiszów.  

Gmina Kamienna Góra położona jest w 

południowej części województwa Dolnośląskiego w 

pobliżu granicy z Czechami. Administracyjnie 

graniczy od południa z gminą Mieroszów, od 

południa i południowego zachodu z gminą 

Lubawka, od zachodu z miastem Kowary i gminą 

Mysłakowice, od północy z gminami Marciszów i 

Janowice Wielkie oraz od wschodu z gminą 

Czarny Bór. Gmina graniczy także z miastem Kamienna Góra, stanowiącym odrębną 

jednostkę podziału terytorialnego oraz siedzibę powiatu kamiennogórskiego, 

należącego do jednego z najmniejszych powiatów w województwie dolnośląskim. 

Pod względem geograficznym gmina położona jest na pograniczu Sudetów Zachodnich 

i Środkowych. Przeważająca jej część leży w Kotlinie Kamiennogórskiej, środkiem 

której płynie rzeka Bóbr.  

Pod względem geologicznym gmina położona jest na pograniczu depresji śródsudeckiej 

oraz metamorfiku Rudaw Janowickich, stanowiącego południowo wschodnią okrywę 

granitu karkonoskiego. Z utworami geologicznymi związane jest występowanie na 

terenie gminy licznych surowców mineralnych takich jak: amfibolity, dolomity, 

kruszywa kwarcowe i żwiry. Surowce te wydobywane są w Ogorzelcu, Rędzinach, 

Krzeszówku i na granicy gminy w Borównie. 

Pod względem hydrograficznym gmina leży w całości w dorzeczu Odry. Główną osią 

hydrograficzną jest rzeka Bóbr wraz z dopływami: Świdnikiem, bystrą oraz Zadrną z 

dopływami Metą, Jawiszówką i Żywicą. 

Pod względem hydrogeologicznym gmina leży na terenie trzech głównych zbiorników 

wód podziemnych: Niecki wewnątrzsudeckiej Krzeszowa, Doliny rzeki Bóbr oraz 

Zbiornika Karkonosze. 

Osią komunikacyjną gminy na kierunku wschód - zachód jest droga wojewódzka nr 

367, relacji Wałbrzych - Kamienna Góra – Kowary - Jelenia Góra, oraz droga krajowa 

nr 371 relacji Bolków-Lubawka przebiegająca na kierunku północ –południe. Drogi te 

przenoszą ruch lokalny i tranzytowy. Obecnie trawa budowa drogi ekspresowej  S-3 

relacji Lubawka (przejście graniczne) – Świnoujście. 

 

Wyceniane nieruchomości położone są na 

terenie obszaru Górniczego „Krzeszówek 

I”, utworzonego na podstawie Decyzji 

33/2013 Marszałka Dolnośląskiego z dnia 

05.09.2013r.  Powierzchnia obszaru 

38,2591ha. 

 

Obszar górniczy „Krzeszówek I” położony 

jest w południowo-wschodniej części 

gminy, na terenie miejscowości: 

Krzeszówek, Gorzeszów i Jawiszów, w 

widłach dwóch rzek Zadrny i jej dopływu 

Mety. Najbliższe otoczenie stanowią tereny użytkowane rolniczo oraz zbiorniki 

retencyjne.  
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Główny dojazd do OG od strony Jawiszowa drogą powiatową 3462D relacji Kamienna 

Góra Chełmsko Śląskie, ale można także dotrzeć na teren OG od strony Krzeszówka 

od drogi powiatowej 3468D relacji Kamienna Góra Mieroszów. 

Odległość od miasta Kamienna Góra (siedziba powiatu) około 8km. Od Wrocławia 

(siedziba województwa) około 100-110 km. 

 

  

 

 

 

5.4 Opis nieruchomości 

 
Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie obszaru górniczego „Krzeszówek 

I” oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Obszar górniczy „Krzeszówek I”  utworzony 

został na podstawie Decyzji 33/2013 Marszałka Dolnośląskiego z dnia 05.09.2013r.  

Powierzchnia obszaru 38,2591ha, oraz terenu górniczego „Krzeszówek I” o tej samej 

powierzchni. (TG „Krzeszówek I” pokrywa się z OG „Krzeszówek I”). Decyzją tą został 

zmieniony teren OG „Krzeszówek” poprzez wyłączenie części terenu. 

Na terenie przedmiotowego Obszaru Górniczego zlokalizowane są dwa złoża kopalin: 

złoże Krzeszówek oraz złoże Krzeszówek I.  

Złoże „Krzeszówek I” – położone w północno-zachodniej części obszaru górniczego, 

częściowo poza jego obszarem. W złożu występują piaski szklarskie i kruszywa 

naturalne, na dzień wyceny nie została wydana koncesja na wydobycie kopalin ze 

złoża „Krzeszówek I”. 

Złoże „Krzeszówek”  

Dla tego złoża został wyznaczony Obszar Górniczy i została wydana koncesja na 

wydobycie kopalin. Koncesja jest ważna do dn. 31.12.2035r. 

Na podstawie Karty złoża ustalono: 

Powierzchnia udokumentowanego złoża -   43,112 ha 

Rodzaj nieruchomości gruntowej nad złożem: obszary gospodarki rolnej, pastwiska i 

łąki, tereny kopalniane, obszar gospodarki leśnej. 

Poziomy wodonośne na głębokości od 2,00 do 20,00 m o stopniu mineralizacji od 

260,00 do 305,00 - rodzaj wody: przemysłowa 

Możliwe zagrożenia środowiska przez wydobywanie i przeróbkę kopaliny: deformacji 

powierzchni terenu 

Stan zagospodarowania złoża: 

Złoże piaskowca ciosowego partiach przypowierzchniowych, złoże w trzech poziomach 

eksploatacyjnych. 

Piaski formierskie – eksploatacja złoża zaniechana – Z 

Sposób eksploatacji – odkrywkowy 

System eksploatacji – ścinakowy i zabierakowy 

Ilość pokładów -3 

 

Stratygrafia spągu kopaliny – kreda górna/senon/ 

Stratygrafia stropu kopaliny – Kreda/senon/ 

Gęstość przestrzenna 1,80 t/m3 

 

Stosunek N:Z – 0,07 
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Źródło: SIP Gmina Kamienna Góra 

 minimalna maksymalna Średnia 

Głębokość spągu 25,00 28,00 26,00 

Miąższość złoża   25,78 

Grubość nadkładu 1,00 8,00 2,63 

Przepuszczalność   293.400 cm4/Gmin 

Temperatura spiekania   1 350.000 st.C 

Zawartość Fe203   0,075 % 

Zawartość frakcji głównej   70.5% 

Zawartość lepiszcza 0,75% 30%  

Zawartość węglanów   0,04% 

 

Zasoby Geologiczne złoża – w tysiącach ton 

 

 Kategoria złoża 

A+B C1 C2 D 

Bilansowe 

Poza filarami 6 481,83 2 438,67 0,00 0,00 

W filarach 
ochronnych 

73,43 2797,77 0,00 0,00 

Pozabilanso

we 

Poza filarami 894,36 74,35 0,00 0,00 

W filarach 

ochronnych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Zasoby Przemysłowe złoża – w tysiącach ton 

 

 Kategoria złoża 

A+B C1 C2 D 

Przemysłowe 

Poza filarami 2 015,05 1 680,15 0,00 0,00 

W filarach 
ochronnych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Nieprzemysł

owe 

Poza filarami 4 467,29 757,94 0,00 0,00 

W filarach 
ochronnych 

73,43 2797,77 0,00 0,00 
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Teren górniczy został podzielony na dwa pola A i B. Pole A to północna część obszaru 

górniczego, pole B – część południowa. W środkowo zachodniej części obszaru 

utworzony został filar dla powierzchniowej zabudowy kopalni. Eksploatacja złoża do 

czasu jej zaniechania odbywała się w dwóch etapach na dwóch polach A i B. plan 

wydobycia zakładał także możliwość wydobycia surowca z filara utworzonego dla 

powierzchniowej zabudowy kopalni.  

 

Na podstawie kart złoża sporządzanych na koniec roku stwierdzono, że od 2006r 

eksploatacja złoża została zaniechana. 

 

Kierunek rekultywacji ustalony Decyzją nr G.II. 6014-R/4/96-97. – wodno-

rekreacyjny 

Szczegółowe ustalenia w zakresie przeprowadzenia prac rekultywacyjnych zawarte są 

MPZP, pkt. 8 stanowiącego załącznik niniejszego opracowania. 

 

 

Nieruchomość A – KW JG1K/00012249/3 – obręb Krzeszówek 

 

Nr działki opis użytków klasa Powierzchnia [ha] 
Księga wieczysta 

Użytków Działki 

2/4 

Tereny 

przemysłowe 
Ba 0,1584 

0,3884 JG1K/00012249/3 

Kopaliny K 0,2300 

2/8 

Grunty 

zakrzewione i 

zadrzewione 

Lz 0,1002 0,1002 JG1K/00012249/3 

2/11 Kopaliny K 3,2761 3,2761 JG1K/00012249/3 

2/12 Kopaliny K 0,8883 0,8883 JG1K/00012249/3 

2/23 

Tereny 

przemysłowe 
Ba 1,8894 

13,3791 JG1K/00012249/3 

Kopaliny K 11,4897 

22 Tereny rożne Tr 0,1900 0,1900 JG1K/00012249/3 

 Razem  18,2221 18,2221  

 

Działka 2/4 – działka o nieregularnym kształcie, bez dostępu do drogi publicznej. Na 

dzień wyceny na działce znajdują się gruzy po budynku przemysłowym, reszta działki 

zadrzewiona i zakrzewiona. Około 50% działki położona jest na złożu kopalin. Część 

działki położona poza obszarem i terenem rolniczym. Wcześnie cała działka wchodziła 

w skład OG „Krzeszówek” 

 

  
 

 

mailto:gragry@poczta.ont.pl


Nieruchomości - Wycena –  Grzyb-Grażyna – upr. nr  4370 

Kamienna Góra Cicha 9/7 tel. 506 996 549 e-mail: gragry@poczta.onet.pl 
 

 

 

Nieruchomość gruntowa – Kopalnia Krzeszówek 

17 

Działka 2/8 – działka o nieregularnym kształcie 

położona w Około 30% na złożu. Na dzień wyceny 

użytkowana jako droga dojazdowa (gruntowa) na 

obszar górniczy.  Działka położona jest poza 

obszarem i terenem górniczym. 

 

 

 

 

 

Działka 2/11 – działka w około 50 % położna na złożu, na dzień wyceny działka 

zadrzewiona i zakrzaczona. Cześć działki położona jest poza obszarem i terenem 

górniczym. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do 

drogi realizowany jest przez działkę 2/8 wchodzącą w skład przedmiotowej 

nieruchomości. Teren działki nierówny, porośnięty drzewami i krzakami, w środku 

wyrobisko (osadnik), na dzień wizji – suchy. 

 

  
 

Działka 2/12 - działka położna na udokumentowanym złożu poza terenem i 

obszarem górniczym, na dzień wyceny działka zadrzewiona i zakrzaczona, teren działki 

nie równy, na działce mieści się osadnik eksploatacyjny na dzień wyceny – suchy. 

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi 

realizowany jest przez działkę 2/8 wchodzącą w skład przedmiotowej nieruchomości. 

Działka położona poza obszarem i terenem górniczym. Wcześniej ta część działki 

wchodziła w skład OG „Krzeszówek” . 
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Działka 2/23 - działka położna na 

udokumentowanym złożu oraz na  

terenie i obszarze górniczym. Działka 

położona jest częściowo na polu A, 

częściowo na polu B, a część to filar 

utworzony dla powierzchniowej 

zabudowy kopalni. W środku działki 

zostały wydzielone działki o numerach 

geodezyjnych 2/17 i 2/22 obręb 

Krzeszówek nie będących w posiadaniu 

Kopalni Piasku Kwarcowego 

„Krzeszówek” S.A.. Na działce 2/23 

została ustanowiona służebność 

gruntowa – drogi koniecznej. Działka nie 

posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi teoretycznie 

realizowany jest przez działkę 2/8 wchodzącą w skład przedmiotowej nieruchomości 

oraz działkę 2/14 będącej w posiadaniu Kopalni Piasku Kwarcowego „Krzeszówek” 

S.A., w praktyce poprzez drogę urządzoną na działce 2/6 ob. Krzeszówek. Droga ta nie 

jest drogą publiczną. Na dzień wyceny cześć działki – to wyrobisko zalane wodą. 

Maksymalna głębokość wyrobiska – 25 m. Teren działki poza zalanym wyrobiskiem 

nierówny poprzecinany drogami wewnętrznymi. Część działki położona poza obszarem 

i terenem górniczym. Wcześniej ta część działki wchodziła w skład OG „Krzeszówek” . 
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Działka 22 - działka położna poza na udokumentowanym złożem oraz poza terenem i 

obszarem górniczym, na dzień wyceny działka zadrzewiona i zakrzaczona. Działka 

posiada bezpośredni dostępu do drogi publicznej. Działka położona na brzegu 

osadnika, na dzień wyceny zadrzewiona i zakrzewiona. 
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Nieruchomość B – KW JG1K/00017786/4 – obręb Krzeszówek 

 

Nr działki opis użytków klasa Powierzchnia [ha] 
Księga wieczysta 

Użytków Działki 

2/14 

Tereny 

przemysłowe 
Ba 0,2400 

6,0422 JG1K/00017786/4 

Kopaliny K 5,8022 

 Razem  6,0422 6,0422  

 

Działka 2/14 - działka położna na udokumentowanym złożu częściowo poza terenem 

i obszarem górniczym, na dzień wyceny działka zadrzewiona i zakrzaczona, na działce 

mieści się osadnik eksploatacyjny. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do 

drogi publicznej, dostęp do drogi teoretycznie realizowany jest przez działkę 2/8 która 

jest   w posiadaniu Kopalni Piasku Kwarcowego „Krzeszówek” S.A., w praktyce poprzez 

drogę urządzoną na działce 2/6 ob. Krzeszówek. Droga ta nie jest drogą publiczną. 

Teren działki nierówny, porośnięty drzewami i krzakami, w środku wyrobisko 

(osadnik), na dzień wizji – zalany wodą.  
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Nieruchomość C – KW JG1K/00012250/3 – obręb Gorzeszów 

 

Nr działki opis użytków klasa Powierzchnia [ha] 
Księga wieczysta 

Użytków Działki 

39/3 Kopaliny K 4,5307 4,5307 JG1K/00012250/3 

 Razem  4,5307 4,5307  

 

Działka 39/3 - działka położna na udokumentowanym złożu częściowo około 1/3 

działki w polu A i 2/3 w polu B na  dzień wyceny działka stanowi wyrobisko zalane 

wodą o głębokości do 25 m.  Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi 

publicznej. Około 70% działki położona poza obszarem terenem górniczym. Wcześniej 

ta część działki wchodziła w skład OG „Krzeszówek”. Wyłączenie tej części  działki  z 

obszaru górniczego wskazuje na wyeksploatowanie złoża. 
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Nieruchomość D – KW JG1K/00017582/4 – obręb Jawiszów 

 

Nr działki opis użytków klasa Powierzchnia [ha] 
Księga wieczysta 

Użytków Działki 

280/8 Kopaliny K 7,0817 7,0817 JG1K/00017582/4 

280/9 Kopaliny K 2,3865 2,3865 JG1K/00017582/4 

 Razem  9,4682 9,4682  

 

Działki 280/8 i 280/9 - działki położne na udokumentowanym  - pole B na  dzień 

wyceny działki stanowią wyrobisko zalane wodą o głębokości do 25 m.  Działki  

posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Około 90% działki 280/9 położona 

poza obszarem i  terenem górniczym. Wcześniej ta część działki wchodziła w skład OG 

„Krzeszówek”. Wyłączenie tej części  działki  z obszaru górniczego wskazuje na 

wyeksploatowanie złoża. 
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6  Sposób wyceny. 
 
6.1 Wskazanie rodzaju określanej wartości 

 
Została określona wartość rynkowa nieruchomości (WR), Wartość ta oznacza 

najbardziej prawdopodobną cenę jaką nieruchomość uzyska na rynku  według stanu i 

cen na dzień wyceny.  

 
 
6.2 Przesłanki wyboru metody i techniki.  
 

Została określona wartość rynkowa nieruchomości. Wartość ta oznacza szacunkową 

kwotę, 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.  

 
 
6.3 Przesłanki wyboru metody i techniki.  
 

Wyboru metody zastosowanej do określenia wartości rynkowej dokonano 

uwzględniając: 

o postanowienia obowiązujących przepisów prawnych regulujących  tryb, zasady i 

metody wyceny nieruchomości; 

o cel wyceny; 

o wyniki analizy podaży i popytu na nieruchomości o zbliżonej wartości użytkowej 

na rynku lokalnym;   

o lokalizację i rodzaj nieruchomości. 
 

Przedstawione przesłanki wyboru metody wyceny i jednocześnie sposobu ustalania 

wartości rynkowej przedmiotu wyceny oraz obowiązujące przepisy prawne, w tym 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r., w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu dały podstawę do zastosowania podejścia 

porównawczego metody korygowania cen średnich.  

Ww. ustawa stanowi, że wartość rynkową nieruchomości określa się przy zastosowaniu 

podejścia  porównawczego, dochodowego lub w podejściu mieszanym (jeżeli istniejące 

uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub 

dochodowego). Ze względu na rodzaj przedmiotu wyceny, cel i wyniki analizy rynku 

lokalnego nieruchomości podobnych, do określenia wartości rynkowej zastosowano 

podejście porównawcze (metodę korygowania cen średnich), które polega na 

określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, 

jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. 

Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od 

nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu 

czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości 

podobnych do nieruchomości wycenianej (czyli porównywalnych ze względu na 

położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy 

wpływające na jej wartość). 

Decydując się na przyjęcie opisanej wyżej   metody wyceny, wzięto pod uwagę 

charakter nieruchomości, jej  indywidualne możliwości funkcjonalne na  istniejącym 

rynku lokalnym.   
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W procesie wyceny zastosowano następującą procedurę: 

 

Dla określenia prawa własności 

 

o Opis nieruchomości będącej  przedmiotem wyceny. 

o Określenie rynku lokalnego poprzez ustalenie rodzaju, obszaru i okresu badania 

cen transakcyjnych. 

o Przyjęcie cech rynkowych charakterystycznych dla nieruchomości i określenie 

ich wag procentowych. 

o Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej 

cech rynkowych. 

o Opis nieruchomości i jej cech rynkowych o cenie minimalnej Cmin i 

nieruchomości i jej cech rynkowych o cenie maksymalnej Cmax. 

o Określenie ceny średniej Cśr ze zbioru transakcji przyjętych do analizy. 

o Określenie zakresu współczynników korygujących jako [Cmin/Cśr ; Cmax/Cśr] 

o Określenie współczynnika położenia ceny średniej  

o Określenie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości wg formuły: 

 
 

WR = Cśr * ∑ ui * K 
       i=1..n 

 
gdzie: 

ui – wartość i-tego współczynnika odzwierciedlającego wpływ danej cechy na wartość 

nieruchomości 

n – liczba współczynników odpowiadająca określonej wcześniej liczbie cech rynkowych 

nieruchomości 

K – współczynnik korekcyjny є (0,9:1,1) 

 

Wartość rynkową nieruchomości określa się bez uwzględniania kosztów transakcji kupna 

sprzedaży oraz związanych z ta transakcją podatków i opłat. 

 

Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu  

określono jako iloczyn wartość prawa własności gruntu i współczynnika korygującego 

obliczonego wg wzoru: 

 

Wk = (1- Sr/R) x t/T + 0,25 x (T-t)/T  gdzie: 

Sr  - stawka procentowej opłaty rocznej nie większa niż 3% 

R  - przeciętna stopa kapitalizacji  - z przedziału 0,09-0,12 

t  - liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego  

T – liczba lat na które ustalono prawo użytkowania wieczystego  

 

Jako jednostkę porównawczą przyjęto zabudowania jako całość. 
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7 Analiza i charakterystyka rynku. 
 
7.1 Rynek nieruchomościami położonymi na złożach kopalin – część ogólna  

 
Przedmiotowa nieruchomość położna jest na złożu piasków formierskich. W Polsce złoża 

te występują głównie w centralnej i południowej części kraju w utworach 

czwartorzędowych, trzeciorzędowych, kredowych a także w utworach starszych: 

jurajskich i triasowych, najczęściej tworząc formy pokładowe.  

Geologiczne zasoby bilansowe piasków formierskich zmniejszają się corocznie  w wyniku 

wydobycia oraz strat i wyniosły w 2019 r. 300.63 mln t. Zasoby bilansowe złóż 

zagospodarowanych są rozpoznane szczegółowo w kategoriach A, B i C1 i wynoszą 

48.39 mln t, co stanowi 16.1% wszystkich zasobów bilansowych. 

 

 
Wydobycie piasków formierskich wyniosło 1 258.54 tys. t w 2019 r. i było większe o 

212.42 tys. t (20.3%), niż w ubiegłym roku. Jest to drugi rok wzrostu wydobycia, po 

wcześniejszych trzech kolejnych latach spadku. Więcej piasków wydobyto ze złóż: 

Szczakowa (o 169.81 tys. t), Grudzeń-Las (o 53.59 tys. t), Ludwików Pole B-1 (o 3.03 

tys. t) oraz wznowiono eksploatację złoża Zawisna (11.44 tys. t). Ponownie, natomiast 

wstrzymano wydobycie ze złoża Ludwików – Pole B. 
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Według stanu na dzień 31.12.2019r. w Polsce udokumentowano 72 złoża piasków 

formierskich z czego 1 złoże w województwie dolnośląskim, (Krzeszówek którego 

wydobycie jest zaniechane), jedno złoże w województwie lubelskim, 10 w łódzkim, 1 w 

małopolskim, 1 w mazowieckim, 6 złóż w województwie opolskim, 45 w województwie 

śląskim, trzy złoża w województwie świętokrzyskim oraz po jednym w województwach 

wielkopolskim i zachodnio-pomorskim. 

 
Piaski formierski  są podstawowym surowcem do sporządzania mas formierskich i 

rdzeniowych (do 90% tych mas), służących do wykonywania odlewów staliwnych, żeliwnych 

oraz odlewów ze stopów metali są piaski kwarcowe (SiO2>96%) z małą ilością 

zanieczyszczeń alkalicznych, które charakteryzują się wysoką temperaturą spiekania. Do 

odlewów staliwnych piaski formierskie powinny posiadać temperaturę spiekania 1 400°C, do 

żeliwnych – 1 350°C i do odlewów z metali nieżelaznych – 1 200°C. W zależności od ilości 

spoiwa i zawartości węglanów wyróżnia się dwa rodzaje piasków formierskich: piaski 

kwarcowe czyste oraz piaski o lepiszczu naturalnym.  

 

Surowiec z niektórych złóż piasków formierskich w tym występujący w Krzeszówku 

nadaje się również do innych zastosowań. Czyste piaski kwarcowe stosowane są jako piaski 

szklarskie, bywają także stosowane jako piaski budowlane i drogowe.  

 

Analizują rynek nieruchomości w segmencie transakcji nieruchomościami których 

częścią składową są złoża kopalin  stwierdzam że w ostatnim okresie transakcje 

nieruchomościami zawierającymi złoża piasków formierskich wystąpiło niewiele, a w 

szczególności były to transakcje poza terenami i obszarami górniczymi, a MPZP nie 

zakładał eksploatacji złoża. Z tego powodu badanie rynku o nieruchomości położone na 

złożach kruszyw naturalnych w szczególności piasków i żwirów. 

 

Naturalne kruszywa piaskowo-żwirowe dzielą się na dwie zasadnicze grupy: kruszywa 

grube obejmujące żwiry i pospółki (kruszywo piaskowo-żwirowe) oraz kruszywa drobne 

- piaskowe. Rozmieszczenie piasków na obszarze Polski jest na ogół równomierne i 

jedynie w województwach południowych może zaznaczać się ich niedobór. Natomiast 

kruszywa naturalne grube, szczególnie poszukiwane, rozmieszczone są nierównomiernie 

i zwłaszcza województwa centralne odczuwają ich niedostatek. 

 
Stan geologicznych zasobów bilansowych kruszyw naturalnych, a także stopień ich 

rozpoznania oraz stopień zagospodarowania przedstawiono w tabeli     
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Naturalne kruszywa piaskowo-żwirowe udokumentowane są w 4 podtypach: piaski, 

piaski ze żwirem, żwir, piaski pylaste i gliniaste. Zasoby złóż piasków o punkcie 

piaskowym powyżej 75% wynoszą 8 969.64 mln t (wzrost o 254.56 mln t w stosunku 

do 2018 r.), z czego 2 535.63 mln t w zasobach złóż zagospodarowanych. Zasoby 

kruszywa żwirowo-piaskowego i piaskowo-żwirowego o punkcie piaskowym 30-75% to 

9 746.78 mln t (wzrost o 17.87 mln t). Zasoby żwiru (punkt piaskowy <30%) wynoszą 

994.24 mln t (spadek o -2.58 mln t) i piasku pylastego, gliniastego 31.99 mln t 

(wzrost o 2.43 mln t). 

W poszczególnych rejonach Polski rozmieszczenie zasobów bilansowych podtypów 

kruszywa naturalnego na koniec 2019 roku było następujące: 
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Analizując rynek nieruchomości w segmencie nieruchomości położonych  na złożach 

kopalin oraz na terenach i obszarach górniczych stwierdzam, że rynek w tym 

segmencie jest słabo rozwinięty, transakcje takimi nieruchomościami występują 

stosunkowo rzadko, a okres ich ekspozycji jest stosunkowo długi.  

 

W ostatnich latach ceny jednostkowe (w przeliczeniu na 1m2 powierzchni gruntu), 

utrzymują się na stałym poziomie dlatego w dalszych obliczeniach pominięto trend 

czasowy. 
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Poddano analizie około 60-ciu transakcji nieruchomościami z przedmiotowego segmentu 

nieruchomości.  jako rynek lokalny przyjęto – rynek całej Polski. W toku analizy 

wyznaczono główne czynniki wpływające na wartość nieruchomości. 

 

7.2 Rynek nieruchomościami położonymi na złożach kopalin o  stopniu 

wyeksploatowania poniżej 50% zasobów  

 

Rodzaj kopaliny 

 

Wyróżniono trzy podtypy kopalin: 

„1” - piasek 

„2” – piasek oraz piasek ze żwirem 

„3” – piasek ze żwirem  

 

 
Podtyp kopaliny „1” „2” „3” 

Cena średnia 1m2 

powierzchni gruntu 
9,75 11,84 15,08 

Ocena 0 1 2 
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Grupa złoża 

 

W analizowanych transakcjach wystąpiły dwie złóż 

„1” – grupa  I   

do której zaliczane są złoża lub ich części o prostej, łatwej do interpretacji budowie 

geologicznej, ciągłe, co najwyżej w niewielkim stopniu zaburzone tektonicznie; zmienność 

miąższości, jakości kopaliny i zasobności mała, współczynnik zmienności V do ok. 30%; 

warunki hydrogeologiczne i inżyniersko-geologiczne proste, łatwe do interpretacji, 

„2” – grupa II 

Do której zalicza się złoża lub ich części o zróżnicowanej, trudnej do interpretacji budowie 

geologicznej, tektonicznie zaburzone, lokalnie nieciągłe; zmienność miąższości, jakości 

kopaliny i zasobności duża, współczynnik zmienności V do ok. 60%; warunki 

hydrogeologiczne i inżyniersko-geologiczne złożone i zróżnicowane w obszarze złoża. 

 

  
Grupa złoża „1” „2” 

Cena średnia 1m2 

powierzchni gruntu 
14,07 13,62 

Ocena 1 0 
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Kategoria rozpoznania złoża 

 

Wyróżniono trzy Kategorie rozpoznania złoża: 

„1” – Kategoria A+B – Szczegółowe rozpoznanie złoża 

„2” – Kategoria C1 - rozpoznanie złoża w stopniu umożliwiającym opracowanie koncepcji 

zagospodarowania przewidywanego obszaru eksploatacji 

„3” – Kategoria C2 - wstępnie zbadanie złoża w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie 

prac studialnych nad sposobem jego zagospodarowania 

 

 
 

Kategoria rozpoznania 

złoża 
„1” „2” „3” 

Cena średnia 1m2 

powierzchni gruntu 
16,81 13,31 12,70 

Ocena 2 1 0 

 
 

Stosunek nadkładu do miąższości złoża N/Z 

 

Wyszczególniono trzy grupy  

„1” –  stosunek N/Z – poniżej 0,2  

„2” –  stosunek N/Z – od 0,2 - 0,3  

„2” –  stosunek N/Z –  powyżej 0,3  

 
Stosunek Z/N „1” „2” „3” 

Cena średnia 1m2 

powierzchni gruntu 
15,18 14,20 12,31 

Ocena 2 1 0 
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Powierzchnia gruntu 

 

 
 

Większość transakcji to transakcje nieruchomościmi o powierzchni poniżej 10ha, tylko 

powierzchnia trzech z nich przekraczała 10 ha, jednocześnie były to nieruchomości 

których część położona była poza udokumentownym zlożem i to głównia ta cecha 

wpłynęła na obniżenie ceny jednostkowej. Pomijając te transakcje zauważamy, że 

powierzchnia działki nie ma wpływu na osiągane ceny jednostkowe 

najprawdopodobniej z uwagi, że transakcje nieruchomościami o stosunkowo małej 

powierzchni miały na celu „poprawę zagospodarowania” eksploatowanego terenu.  
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Położenie części gruntu poza udokumentowanym złożem lub częściowo 

wyeksploatowana 

 
Pośrod analizowanych transakci wystąpiły zarówno transakcjie dzialkami położonymi w 

całości na udokumentownym złożu, oraz takie których część leżało poza nim (do około 

25%). Nie odnotowano taransakcji nieruchomościami w których udział 

nieudokumentowanego złoża był wyższy. Wystąpily  też transakcjie w których zloże 

było częściowo lub parwie całkowicie wyeksploatowane. Ta część analizy dotyczy tylko 

tych  w którch stopień wyeksploatowania nie był większy niż około 25%. 

 

Wyszczególniono dwie grupy  

„1” –  działka położona całkowicie na udokumentowanym złożu i nie eksploatowana  

„2”– działka położona częściowo na nieudokumentowany złożu bądź częściowo 

wyeksploatowana 

 

 
 

Położenie na 

udokumentowanym 

złożu 

„1” „2” 

Cena średnia 1m2 

powierzchni gruntu 
12,33 14,06 

Ocena 0 1 
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Inne. 

Brak dostępu do drogi publicznej 

 
Pośrod analizowanych transakci wystąpiły transakcjie nieruchomościami bez dostępu 

do drogi publicznej, ale nabywcami byli właściciele nieruchomości sąsiednich z 

wiązku z tym nie ma możliwości ustalenie wplywu tej cechy bezpośrednio przez 

analizę transakcji 

 

Rodzaj praw do gruntu 

 
Na rynku nie odnotowano transakcji w których przedmiotem sprzedaży było prawo 

użytkowania wieczystego gruntu 

 

Obciążenia (służebności) 

 

Na rynku nie odnotowano transakcji w których przedmiotem sprzedaży były 

nieruchomości obciążone służebnością gruntową. 

 

 

W tabeli poniżej przedstawwono transakcjie które były przedmiotem analizy. 
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Lp Data wojewodztwo gmina kopalina 

Powierz

chnia 

[m2] 

cena 

transakcyjna 

cena 

jednostko

wa 

1 2016-04-20 Małopolskie Radłów piasek   1407 14 000,00 9,95 

2 2016-06-28 Dolnośląskie Dzierżoniów piasek 2600 29 050,00 11,17 

3 2017-01-30 Małopolskie Wierzchosławice piasek ze żwirem 8100 125 300,00 15,47 

4 2017-04-24 Małopolskie Wierzchosławice piasek ze żwirem  147210 1 795 290,00 12,20 

5 2017-04-24 Małopolskie Wierzchosławice piasek ze żwirem  3400 65 780,00 19,35 

6 2017-05-23 Pomorskie Skarszewy piasek 139178 1 372 500,00 9,86 

7 2017-08-30 Małopolskie Oświęcim piasek ze żwirem  2748 41 220,00 15,00 

8 2017-08-30 Małopolskie Oświęcim piasek ze żwirem  2748 41 220,00 15,00 

9 2017-08-30 Małopolskie Oświęcim piasek ze żwirem  5601 84 015,00 15,00 

10 2017-09-05 Małopolskie Oświęcim piasek ze żwirem  4150 62 250,00 15,00 

11 2017-09-05 Małopolskie Oświęcim piasek ze żwirem  5511 82 665,00 15,00 

12 2017-11-29 Śląskie Nędza piasek + piasek ze żwirem 5340 43 500,00 8,15 

13 2017-12-29 Opolskie Lewin Brzeski piasek ze żwirem 31394 501 990,06 15,99 

14 2018-04-10 Dolnośląskie Prusice piasek 42016 336 128,00 8,00 

15 2018-05-24 Śląskie Kuźnia Raciborska piasek + piasek ze żwirem 7290 75 000,00 10,29 

16 2018-06-01 Śląskie Nędza piasek + piasek ze żwirem 2320 20 000,00 8,62 

17 2018-10-22 Dolnośląskie Kunice piasek ze żwirem  24200 300 000,00 12,40 

18 2018-11-28 Dolnośląskie Kunice piasek ze żwirem  20900 455 500,00 21,79 

19 2019-01-11 Śląskie Nędza piasek + piasek ze żwirem 5440 75 000,00 13,79 

20 2019-02-18 Opolskie Lewin Brzeski piasek ze żwirem 15543 187 500,00 12,06 

21 2019-04-25 Śląskie Nędza piasek + piasek ze żwirem 2150 35 460,00 16,49 

22 2019-06-19 Dolnośląskie Mietków piasek ze żwirem  8782 100 000,00 11,39 

23 2019-06-26 Małopolskie Niepołomice piasek + piasek ze żwirem 4072 62 000,00 15,23 

24 2019-08-07 Małopolskie Niepołomice piasek + piasek ze żwirem 3874 58 000,00 14,97 

25 2019-09-04 Małopolskie Niepołomice piasek + piasek ze żwirem 5801 100 000,00 17,24 

26 2019-12-18 Dolnośląskie Kunice piasek ze żwirem  131402 1 696 450,00 12,91 

27 2019-12-18 Dolnośląskie Kunice piasek ze żwirem  64100 942 300,00 14,70 

28 2019-12-23 Dolnośląskie Kunice piasek ze żwirem  51000 739 400,00 14,50 
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Określenie wagi cech: 

 

 

CECHA RYNKOWA 
Zakres 
oceny 
cechy 

Średnia dla 
oceny 

minimalnej 

Średnia dla 
oceny 

maksym. 

Różnica 
średnich 

Udział 
procentowy 

cechy 

Waga cechy 

[%] 

Rodzaj kopaliny 0-2 9,75 15,08 5,33 36,81 37 

Grupa złoża 0-1 13,62 14,07 0,45 3,11 3 

Kategoria 

rozpoznania złoża 
0-2 12,70 16,81 4,11 28,38 28 

Stosunek nadkładu 

do miąższości N/Z 
0-2 12,32 15,18 2,86 19,75 20 

Procentowy udział 
powierzchni bez 

udokumentowanego 
złoża 

0-1 12,33 14,06 1,73 11,95 12 

 
Przyjętą  potrzeb wyceny  charakterystykę nieruchomości w ramach poszczególnych cech 

rynkowych przedstawia poniższa tabela  
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Lp. Cecha rynkowa Ocena Opis 

1 Rodzaj kopaliny 

2 Piasek ze żwirem 

1 Piasek + piasek ze żwirem 

0 Piasek 

2 Grupa złoża 

1 Grupa I 

2 Grupa II 

3 
Kategoria 

rozpoznania złoża 

2 Kategoria  A + B 

1 Kategoria C1 

0 Kategoria C2 

4 

Stosunek 

nadkładu do 

miąższości N/Z 

2 Poniżej 0,2 

1 Od 0,2 do 0,3 

0 Powyżej 0,3 

5 

Procentowy udział 
powierzchni bez 

udokumentowaneg
o złoża 

1 
100% powierzchni na dokumentowanym 

złożu 

0 

Położenie częściowe (do 25%) poza 

udokumentowanym złożem lub częściowo 

wyeksploatowana  
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7.3 Rynek nieruchomościami położonymi na złożach kopalin o  stopniu 

wyeksploatowania powyżej 50% zasobów  

 
Wyszczególniono trzy grupy  

„1” –  stopień wyeksploatowania złoża 50-65%  

„2” –  stopień wyeksploatowania złoża 65-80%  

„3” –  stopień wyeksploatowania złoża  powyżej 80%  

 

 
 

Stopień 

wyeksploatowania 

złoża 

„1” „2” „3” 

Cena średnia 1m2 

powierzchni gruntu 
6,31 3,30 3,00 

Ocena 2 1 0 

 

Rodzaj kopaliny 

 

Wyróżniono trzy podtypy kopalin: 

„1” - piasek 

„2” – piasek oraz piasek ze żwirem 

„3” – piasek ze żwirem  

 

 
 

Podtyp kopaliny „1” „2” „3” 

Cena średnia 1m2 

powierzchni gruntu 
3,26 4,47 4,57 

Ocena 0 1 2 
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Kierunek rekultywacji 

 

Wyróżniono cztery grupy kierunków rekultywacji: 

„1” – rolny i rolno-leśny 

„2” – rolno-wodny i leśno-wodny 

„3” – wodny 

„4” – rekreacyjno-wodny 

 

 
 

Kierunek rekultywacji „1” „2” „3” „4” 

Cena średnia 1m2 

powierzchni gruntu 
3,17 3,08 4,84 5,64 

Ocena 0 0 1 2 

 

 

Powierzchnia gruntu 
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Można zauważyć niewielki spadek cen jednostkowych wraz ze wzrostem nieruchomości, 

ponieważ istnieje duża zależność ceny jednostkowej od kierunku rekultywacji oraz od 

stopnia wyeksploatowania złoża do bezpośrednich obliczeń przyjęto nieruchomości o 

powierzchni powyżej 1 ha . Wagę tej cechy przyjęto na poziomie 10%    

 

Inne. 

 

 

Rodzaj praw do nieruchomości 

 

Na rynku nie odnotowano transakcji w których przedmiotem sprzedaży było prawo 

użytkowania wieczystego gruntu 

 

Właściwości złoża kopalin 

 

Ponieważ analiza dotyczy złóż o stosunkowo dużym stopniu wyeksploatowania, cechy 

złożatakie jak grupa złoża, kategoria rozpoznanai złoża oraz stosunek N/Z mają mały 

plyw na cenę jednostkową.  

 

W tabeli poniżej przedstawwono transakcjie które były przedmiotem analizy. 
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Lp Data wojewodztwo gmina kopalina 
Kierunek 

rekultywacji 

Powierzch

nia [m2] 

cena 

transakcyjna 

cena 

jednost

kowa 

1 2015-10-02 Dolnośląskie Marciszów piasek ze żwirem 
rekreacyjno-

wodny  
40 789 252 500,00 6,19 

2 2016-04-21 Małopolskie Radłów piasek ze żwirem wodny 16 400 50 000,00 3,05 

3 2016-04-21 Małopolskie Radłów piasek ze żwirem wodny 16 700 57 500,00 3,44 

4 2016-04-21 Dolnośląskie Świebodzice 
piasek + piasek ze 

żwirem 

rekreacyjno-

wodny  
167 557 680 000,00 4,06 

5 2016-04-22 Małopolskie Radłów piasek ze żwirem wodny 23 300 93 200,00 4,00 

6 2016-06-24 Dolnośląskie Marciszów piasek rolny 20 322 44 420,00 2,19 

7 2017-05-11 Wielkopolskie Duszniki piasek rolno-leśny 19 912 100 000,00 5,02 

8 2017-06-30 Dolnośląskie Kostomłoty piasek rolno-wodny 83 200 263 744,00 3,17 

9 2017-09-18 Dolnośląskie Marciszów piasek ze żwirem rolno-wodny 178 993 611 050,00 3,41 

10 2018-06-08 
Zachodnio-

pomorskie 
Goleniów 

piasek + piasek ze 

żwirem 

rekreacyjno-

wodny  
149 998 1000 000,00 6,67 

11 2018-11-22 Dolnośląskie Sobótka piasek  leśno -wodny 74 877 200 000,00 2,67 

12 2019-12-06 
Zachodnio-

pomorskie 
Pełczyce piasek ze żwirem rolny 71 176 200 000,00 2,81 
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Określenie wagi cech: 

 

 

CECHA RYNKOWA 
Zakres 
oceny 
cechy 

Średnia dla 
oceny 

minimalnej 

Średnia dla 
oceny 

maksym. 

Różnica 
średnich 

Udział 
procentowy 

cechy 

Waga cechy 

[%] 

Kierunek 

rekultywacji 
0-2 3,14 5,64 2,50 31,60 32 

Stopień 

wyeksploatowania 

złoża 

0-2 3,00 6,31 3,31 41,84 42 

Rodzaj kopaliny 0-2 3,26 4,57 1,31 16,56 16 

Powierzchnia 

działki 
Liniowo     10 

 
Przyjętą  potrzeb wyceny  charakterystykę nieruchomości w ramach poszczególnych cech 

rynkowych przedstawia poniższa tabela  

 

 

 

 

mailto:gragry@poczta.ont.pl


Nieruchomości - Wycena –  Grzyb-Grażyna – upr. nr  4370 

Kamienna Góra Cicha 9/7 tel. 506 996 549 e-mail: gragry@poczta.onet.pl 
 

 

 

Nieruchomość gruntowa – Kopalnia Krzeszówek 

43 

 

Lp. Cecha rynkowa Ocena Opis 

1 
Kierunek 

rekultywacji 

2 Rekreacyjno-wodny 

1 Wodny 

0 
Rolny, rolno-leśny, rolno-wodny, rolno-

leśny 

2 

Stopień 

wyeksploatowania 

złoża 

2 50-65% 

1 65-80% 

0 Powyżej 80% 

3 Rodzaj kruszywa 

2 Piasek ze żwirem 

1 Piasek + piasek ze żwirem 

0 Piasek 

4 Powierzchnia złoża  Liniowo od 16 400 m2 – 178 993 m2 
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8 Określenie wartości rynkowej szacowanej nieruchomości  
 
8.1 Nieruchomość opisana w KW JG1K/00012249/3 (Krzeszówek dz. 22, 2/4, 2/8, 

2/11, 2/12 i 2/23) 

 

Wartość nieruchomości określono jako sumę poszczególnych działek przy czym 

wartość działek: 2/4, 2/8, 2/11, 2/12, 22 obliczono na podstawie analizy rynku 

dotyczącej nieruchomości ze złożem kopalin o stopniu wyeksploatowania poniżej 

50% (pkt. 7.2 opracowania) przy czym wartość działek 2/11 i 22 obliczono łącznie.   

Wartość działki 2/23 także na podstawie analizy rynku dotyczącej nieruchomości ze 

złożem kopalin o stopniu wyeksploatowania poniżej 50%  (pkt. 7.2 opracowania) 

pomniejszając o wartość ograniczonego prawa rzeczowego. 

 

8.1.1 Działki: 2/4, 2/8, 2/11 + 22, 2/12 

 

8.1.1.1 Ustalenie granic współczynników korygujących   
 

Na podstawie danych  przyjęto następujące dane wyjściowe: 

 
Cmin =    8,00 zł/m2 

Cmax =  21,79 zł/m2 

 Cśr  =   13,63 zł/m2 

 

Obliczenie dolnej i górnej granicy sumy wskaźników korygujących: 

 

C min / C śr =   8,00 zł/m2  /13,63 zł/m2  = 0,5871 

C max / C śr = 21,79 zł/m2  /13,63 zł/m2 = 1,6084 

A zatem zbiór wartości wskaźników korygujących Ui dla wycenianego lokalu powinien 

znajdować się w przedziale: 

 

                                        0,5871 <    Ui    <  1,6084 

 

8.1.1.2 Charakterystyka nieruchomości porównawczych o jednostkowych cenach minimalnej i 

maksymalnej. 

 

Szczególnej analizie, pod względem cech rynkowych mających wpływ na wartość, 

poddano nieruchomość o najniższej i najwyższej cenie jednostkowej z przyjętych do 

porównań. Nieruchomości te oznaczono odpowiednio A i B.  

 

Nieruchomość A – cena minimalna,  

 

Lokalizacja: woj. Dolnośląskie, powiat trzebnicki, gmina Prusice.  

Data sprzedaży: 10.04.2018r. 

Powierzchnia działki: 42 016 m2 

Cena transakcyjna: 336 128,00 zł 

Cena jednostkowa: 8,00 zł/m2 

 

 

Nieruchomość B – cena maksymalna  
 

mailto:gragry@poczta.ont.pl


Nieruchomości - Wycena –  Grzyb-Grażyna – upr. nr  4370 

Kamienna Góra Cicha 9/7 tel. 506 996 549 e-mail: gragry@poczta.onet.pl 
 

 

 

Nieruchomość gruntowa – Kopalnia Krzeszówek 

45 

Lokalizacja: woj. Dolnośląskie, powiat legnicki, gmina Kunice 

Data sprzedaży: 22.11.2018r. 

Powierzchnia działki: 20 900 m2 

Cena transakcyjna: 455 500,00 zł 

Cena jednostkowa: 21,78 zł/m2 

 
Ocenę nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej przedstawia poniższa tabela 

 

Cecha rynkowa 
 

Cmin Cmax 

Rodzaj kopaliny 0 2 

Grupa złoża 1 1 

Kategoria rozpoznania złoża 1 2 

Stosunek nadkładu do miąższości 

N/Z 
2 1 

Procentowy udział powierzchni bez 
udokumentowanego złoża 

0 1 

 

 

8.1.1.3 Współczynnik położenia ceny średniej 

 
p = (Cśr – Cmin)/(Cmax – Cmin) = (13,63 – 8,00)/(21,79 – 8,00)= 0,41 

8.1.1.4 Wartość prawa własności działki 2/4 

 

Poprawkę dla cechy „Procentowy udział powierzchni bez udokumentowanego złoża” 

ustalono metodą ekstrapolacji ponieważ poza udokumentowanym złożem położone 

jest około 50% działki. 

 

Lp. Cechy rynkowe 
Wyceniana 
nieruchom

ość 

Waga 
cechy 

[%] 

Zakres 
współczynników 

korygujących 

Wartości 
współczynników 

Korygujących ui 

1 Rodzaj kopaliny 0 37 0,2172 0,5918 0,2172 

2 Grupa złoża 1 3 0,0176 0,0480 0,0480 

3 
Kategoria rozpoznania 

złoża 
2 28 0,1644 0,4479 0,4479 

4 
Stosunek nadkładu do 

miąższości N/Z 
2 20 0,1174 0,3199 0,3199 

5 
Procentowy udział powierzchni 

bez udokumentowanego złoża 
-1 12 0,0705 0,1919 -0,0510 

Suma: 100% 0,5871 1,6084 0,9820 
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wartość współczynnika korygującego Ui dla wycenianej nieruchomości wynosi: 

                                              5 

                                      U  =  ∑ Ui   = 0,9820 

                                            i =1 

 

 

współczynnik eksperta przyjmuję E =  0,9 (brak dostępu do drogi publicznej , oraz gruzy 

na działce) 

Obliczenie wartości prawa własności działki 2/4 

W1m  =  Cśr  ∑ Ui  x  E  = 13,63 zł/m2  x  0,9820 x  0,9  = 12,04 zł 

 

WL  =  W1m  x  P  = 12,04 zł/m2 x  3884 m2  = 46 763,36 zł 

 
8.1.1.5 Wartość prawa użytkowania wieczystego  działki 2/4 

 

Prawo wieczystego użytkowania działek do dnia: 05-12-2089 r. 

 

Współczynnik korygujący obliczamy wg wzoru: 

 

Wk = (1- Sr/R) x t/T + 0,25 x (T-t)/T  gdzie: 

Sr  - stawka procentowej opłaty rocznej – 3% 

R  - przeciętna stopa kapitalizacji  - 0,12 

t  - liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego – 69 

T – liczba lat na które ustalono prawo użytkowania wieczystego - 99  

 

Wk = (1-0,03/0,11) x 69/99 + 0,25 x (99-69) / 99 = 0,5985 

 

Stąd wartość prawa użytkowania wieczystego działki wynosi: 

 

W =  WL x Wk = 46 763,36 zł x 0,5985 = 27 987,79 ≈ 28 000,00 zł 
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8.1.1.6 Wartość prawa własności działki 2/8 

 

Poprawkę dla cechy „Procentowy udział powierzchni bez udokumentowanego złoża” 

ustalono metodą ekstrapolacji ponieważ poza udokumentowanym złożem położone 

jest około 30% działki. 

 

Lp. Cechy rynkowe 
Wyceniana 
nieruchom

ość 

Waga 
cechy 
[%] 

Zakres 
współczynników 

korygujących 

Wartości 
współczynników 
Korygujących ui 

1 Rodzaj kopaliny 0 37 0,2172 0,5918 0,2172 

2 Grupa złoża 1 3 0,0176 0,0480 0,0480 

3 
Kategoria rozpoznania 

złoża 
2 28 0,1644 0,4479 0,4479 

4 
Stosunek nadkładu do 

miąższości N/Z 
2 20 0,1174 0,3199 0,3199 

5 
Procentowy udział powierzchni 
bez udokumentowanego złoża 

-1 12 0,0705 0,1919 -0,0510 

Suma: 100% 0,5871 1,6084 0,9820 

 

 

wartość współczynnika korygującego Ui dla wycenianej nieruchomości wynosi: 

                                              5 

                                      U  =  ∑ Ui   = 0,9820 

                                            i =1 

 

 

współczynnik eksperta przyjmuję E =  1,00 

Obliczenie wartości prawa własności działki 2/8 

W1m  =  Cśr  ∑ Ui  x  E  = 13,63 zł/m2  x  0,9820 x  1,00  = 13,38 zł 

 

WL  =  W1m  x  P  = 13,38 zł/m2 x  1002 m2  = 13 406,76 zł 
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8.1.1.7 Wartość prawa użytkowania wieczystego  działki 2/8 

 

Prawo wieczystego użytkowania działek do dnia: 05-12-2089 r. 

 

Współczynnik korygujący obliczamy wg wzoru: 

 

Wk = (1- Sr/R) x t/T + 0,25 x (T-t)/T  gdzie: 

Sr  - stawka procentowej opłaty rocznej – 3% 

R  - przeciętna stopa kapitalizacji  - 0,12 

t  - liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego – 69 

T – liczba lat na które ustalono prawo użytkowania wieczystego - 99  

 

Wk = (1-0,03/0,11) x 69/99 + 0,25 x (99-69) / 99 = 0,5985 

 

Stąd wartość prawa użytkowania wieczystego działki wynosi: 

 

W =  WL x Wk = 13 406,76 zł x 0,5985 = 8 023,94 ≈ 8 000,00 zł 
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8.1.1.8 Wartość prawa własności działek 2/11 i 22 

 

Poprawkę dla cechy „Procentowy udział powierzchni bez udokumentowanego złoża” 

ustalono metodą ekstrapolacji ponieważ poza udokumentowanym złożem położone 

jest około 50% działki. 

 

Lp. Cechy rynkowe 
Wyceniana 
nieruchom

ość 

Waga 
cechy 
[%] 

Zakres 
współczynników 

korygujących 

Wartości 
współczynników 
Korygujących ui 

1 Rodzaj kopaliny 0 37 0,2172 0,5918 0,2172 

2 Grupa złoża 1 3 0,0176 0,0480 0,0480 

3 
Kategoria rozpoznania 

złoża 
2 28 0,1644 0,4479 0,4479 

4 
Stosunek nadkładu do 

miąższości N/Z 
2 20 0,1174 0,3199 0,3199 

5 
Procentowy udział powierzchni 
bez udokumentowanego złoża 

-1 12 0,0705 0,1919 -0,0510 

Suma: 100% 0,5871 1,6084 0,9820 

 

 

wartość współczynnika korygującego Ui dla wycenianej nieruchomości wynosi: 

                                              5 

                                      U  =  ∑ Ui   = 0,9820 

                                            i =1 

 

 

współczynnik eksperta przyjmuję E =  0,95 (ze względu na zakrzewienia i stary osadnik 

na działce) 

Obliczenie wartości prawa własności działek 2/11 i 22 

W1m  =  Cśr  ∑ Ui  x  E  = 13,63 zł/m2  x  0,9820 x  0,95  = 12,71 zł 

 

WL  =  W1m  x  P  = 12,71 zł/m2 x  34 661 m2  = 44 0541,31 zł 
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8.1.1.9 Wartość prawa użytkowania wieczystego  działek 2/11 i 22 

 

Prawo wieczystego użytkowania działek do dnia: 05-12-2089 r. 

 

Współczynnik korygujący obliczamy wg wzoru: 

 

Wk = (1- Sr/R) x t/T + 0,25 x (T-t)/T  gdzie: 

Sr  - stawka procentowej opłaty rocznej – 3% 

R  - przeciętna stopa kapitalizacji  - 0,12 

t  - liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego – 69 

T – liczba lat na które ustalono prawo użytkowania wieczystego - 99  

 

Wk = (1-0,03/0,11) x 69/99 + 0,25 x (99-69) / 99 = 0,5985 

 

Stąd wartość prawa użytkowania wieczystego działki wynosi: 

 

W =  WL x Wk = 44 0541,31 zł x 0,5985 = 263 663,97 ≈ 264 000,00 zł 
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8.1.1.10 Wartość prawa własności działki 2/12 

 

 

Lp. Cechy rynkowe 
Wyceniana 
nieruchom

ość 

Waga 
cechy 
[%] 

Zakres 
współczynników 

korygujących 

Wartości 
współczynników 
Korygujących ui 

1 Rodzaj kopaliny 0 37 0,2172 0,5918 0,2172 

2 Grupa złoża 1 3 0,0176 0,0480 0,0480 

3 
Kategoria rozpoznania 

złoża 
2 28 0,1644 0,4479 0,4479 

4 
Stosunek nadkładu do 

miąższości N/Z 
2 20 0,1174 0,3199 0,3199 

5 
Procentowy udział powierzchni 
bez udokumentowanego złoża 

1 12 0,0705 0,1919 0,1919 

Suma: 100% 0,5871 1,6084 1,2249 

 

 

wartość współczynnika korygującego Ui dla wycenianej nieruchomości wynosi: 

                                              5 

                                      U  =  ∑ Ui   = 1,2249 

                                            i =1 

 

 

współczynnik eksperta przyjmuję E =  0,9 (działka zakrzaczona, stary osadnik, 

wyłączenie z OG) 

Obliczenie wartości prawa własności działki 2/12 

 
W1m  =  Cśr  ∑ Ui  x  E  = 13,63 zł/m2  x  1,2249 x  0,9  = 15,02 zł 

 

WL  =  W1m  x  P  = 15,02 zł/m2 x  8883 m2  = 133 422,66 zł 
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8.1.1.11 Wartość prawa użytkowania wieczystego  działki 2/12 

 

Prawo wieczystego użytkowania działek do dnia: 05-12-2089 r. 

 

Współczynnik korygujący obliczamy wg wzoru: 

 

Wk = (1- Sr/R) x t/T + 0,25 x (T-t)/T  gdzie: 

Sr  - stawka procentowej opłaty rocznej – 3% 

R  - przeciętna stopa kapitalizacji  - 0,12 

t  - liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego – 69 

T – liczba lat na które ustalono prawo użytkowania wieczystego - 99  

 

Wk = (1-0,03/0,11) x 69/99 + 0,25 x (99-69) / 99 = 0,5985 

 

Stąd wartość prawa użytkowania wieczystego działki wynosi: 

 

W =  WL x Wk = 133 422,66 zł x 0,5985 = 79 853,46 ≈ 80 000,00 zł 
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8.1.2 Wartość działki 2/23 

 

8.1.2.1 Wartość prawa własności działki 2/23- bez obciążenia służebnością 

 

 

Lp. Cechy rynkowe 
Wyceniana 
nieruchom

ość 

Waga 
cechy 
[%] 

Zakres 
współczynników 

korygujących 

Wartości 
współczynników 
Korygujących ui 

1 Rodzaj kopaliny 0 37 0,2172 0,5918 0,2172 

2 Grupa złoża 1 3 0,0176 0,0480 0,0480 

3 
Kategoria rozpoznania 

złoża 
2 28 0,1644 0,4479 0,4479 

4 
Stosunek nadkładu do 

miąższości N/Z 
2 20 0,1174 0,3199 0,3199 

5 
Procentowy udział powierzchni 
bez udokumentowanego złoża 

0 12 0,0705 0,1919 0,0705 

Suma: 100% 0,5871 1,6084 1,1035 

 

 

wartość współczynnika korygującego Ui dla wycenianej nieruchomości wynosi: 

                                              5 

                                      U  =  ∑ Ui   = 1,1035 

                                            i =1 

 

 

współczynnik eksperta przyjmuję E =  0,9 (brak dostępu do drogi publicznej, oraz 

znajdujące się w środku powierzchni działki 2/23 odrębne nieruchomości) 

Obliczenie wartości prawa własności działki 2/23 

W1m  =  Cśr  ∑ Ui  x  E  = 13,63 zł/m2  x  1,1035 x  0,9  = 13,53 zł 

 

WL  =  W1m  x  P  = 13,53 zł/m2 x  133 791 m2  = 1 810 192,23 zł 
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8.1.2.2 Wartość prawa użytkowania wieczystego  działki 2/23 – bez obciążenia służebnością  

 

Prawo wieczystego użytkowania działek do dnia: 05-12-2089 r. 

 

Współczynnik korygujący obliczamy wg wzoru: 

 

Wk = (1- Sr/R) x t/T + 0,25 x (T-t)/T  gdzie: 

Sr  - stawka procentowej opłaty rocznej – 3% 

R  - przeciętna stopa kapitalizacji  - 0,12 

t  - liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego – 69 

T – liczba lat na które ustalono prawo użytkowania wieczystego - 99  

 

Wk = (1-0,03/0,11) x 69/99 + 0,25 x (99-69) / 99 = 0,5985 

 

Stąd wartość prawa użytkowania wieczystego działki wynosi: 

 

W =  WL x Wk = 1 810 192,23 zł x 0,5985 = 1 083 400,04 ≈ 1 083 000,00 zł 
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8.1.2.3 Wartość służebności gruntowej 

 

Wartość służebności określono jako wartość powierzchni objętej służebnością 

pomnożona przez współczynnik współużytkowania.  

Służebność gruntowa obejmuje pas o szerokości około 4m i długości około 120m. 

Powierzchnia gruntu objęta służebnością – 480m2.  W wyniku ta część nieruchomości 

została wyłączona i jest użytkowana jako droga dojazdowa do działek 2/17 i 2/18.  

 

Z uwagi , że ta część działki użytkowana jest przez dwóch właścicieli wartość 

współczynnika przyjęto wysokości – 0,5. 

 

Wartość służebności = Cj x Ps x 0,5 x WK  

Gdzie: 

Cj = 13,53 zł/m2 (wyznaczona w pkt. 8.1.1.12) 

Ps = 480 m2 

WK = 0,5985  (wyznaczony w pkt. 8.1.1.13) 

 

Wartość służebności: 

 13,53 zł/m2  x 480 m2 x 0,5 x 0,5985 = 1 943,44 zł ≈ 2 000,00 zł 

 

 

8.1.2.4 Wartość nieruchomości nie obciążonej  służebnością  gruntową. 

 

 

Wartość nieruchomości nieobciążonej – 1 083 000,00 zł 

       - 

Wartość służebności gruntowej -    2 000,00 zł 

 

Wartość nieruchomości obciążonej =    1 081 000,00 zł 

 

 

8.1.3 Łączna wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

 

Wartość działki 2/4    28 000,00 zł 

        

Wartość działki 2/8      8 000,00 zł 

 

Wartość działek  2/11 i 22          264 000,00 zł 

 

Wartość działki 2/12    80 000,00 zł 

 

Wartość działki 2/23        1 081 000,00 zł 

 

 

 

Wartość łączna           1 461 000,00 zł 
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8.2 Nieruchomość opisana w KW JG1K/00017786/4 (Krzeszówek dz. 2/14) 

 

Wartość nieruchomości określono obliczono na podstawie analizy rynku dotyczącej 

nieruchomości ze złożem kopalin o stopniu wyeksploatowania poniżej 50% (pkt. 7.2 

opracowania) 

 

8.2.1.1 Ustalenie granic współczynników korygujących   
 

Na podstawie danych  przyjęto następujące dane wyjściowe: 

 
Cmin =    8,00 zł/m2 

Cmax =  21,79 zł/m2 

 Cśr  =   13,63 zł/m2 

 

Obliczenie dolnej i górnej granicy sumy wskaźników korygujących: 

 

C min / C śr =   8,00 zł/m2  /13,63 zł/m2  = 0,5871 

C max / C śr = 21,79 zł/m2  /13,63 zł/m2 = 1,6084 

A zatem zbiór wartości wskaźników korygujących Ui dla wycenianego lokalu powinien 

znajdować się w przedziale: 

 

                                        0,5871 <    Ui    <  1,6084 

 

8.2.1.2 Charakterystyka nieruchomości porównawczych o jednostkowych cenach minimalnej i 

maksymalnej. 

 

Szczególnej analizie, pod względem cech rynkowych mających wpływ na wartość, 

poddano nieruchomość o najniższej i najwyższej cenie jednostkowej z przyjętych do 

porównań. Nieruchomości te oznaczono odpowiednio A i B.  

 

Nieruchomość A – cena minimalna,  

 

Lokalizacja: woj. Dolnośląskie, powiat trzebnicki, gmina Prusice.  

Data sprzedaży: 10.04.2018r. 

Powierzchnia działki: 42 016 m2 

Cena transakcyjna: 336 128,00 zł 

Cena jednostkowa: 8,00 zł/m2 

 

 

Nieruchomość B – cena maksymalna  
 

Lokalizacja: woj. Dolnośląskie, powiat legnicki, gmina Kunice 

Data sprzedaży: 22.11.2018r. 

Powierzchnia działki: 20 900 m2 

Cena transakcyjna: 455 500,00 zł 

Cena jednostkowa: 21,78 zł/m2 
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Ocenę nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej przedstawia poniższa tabela 

 

Cecha rynkowa 
 

Cmin Cmax 

Rodzaj kopaliny 0 2 

Grupa złoża 1 1 

Kategoria rozpoznania złoża 1 2 

Stosunek nadkładu do miąższości 

N/Z 
2 1 

Procentowy udział powierzchni bez 
udokumentowanego złoża 

0 1 

 

 

8.2.1.3 Współczynnik położenia ceny średniej 

 
p = (Cśr – Cmin)/(Cmax – Cmin) = (13,63 – 8,00)/(21,79 – 8,00)= 0,41 

8.2.1.4 Wartość prawa własności działki 2/4 

 

Lp. Cechy rynkowe 
Wyceniana 
nieruchom

ość 

Waga 
cechy 
[%] 

Zakres 
współczynników 

korygujących 

Wartości 
współczynników 
Korygujących ui 

1 Rodzaj kopaliny 0 37 0,2172 0,5918 0,2172 

2 Grupa złoża 1 3 0,0176 0,0480 0,0480 

3 
Kategoria rozpoznania 

złoża 
2 28 0,1644 0,4479 0,4479 

4 
Stosunek nadkładu do 

miąższości N/Z 
2 20 0,1174 0,3199 0,3199 

5 
Procentowy udział powierzchni 
bez udokumentowanego złoża 

1 12 0,0705 0,1919 0,1919 

Suma: 100% 0,5871 1,6084 1,2249 

 

wartość współczynnika korygującego Ui dla wycenianej nieruchomości wynosi: 

                                              5 

                                      U  =  ∑ Ui   = 1,2249 

                                            i =1 

 

współczynnik eksperta przyjmuję E =  0,9 (brak dostępu do drogi publicznej , oraz 

osadnik na działce) 

Obliczenie wartości prawa własności działki 2/14 

W1m  =  Cśr  ∑ Ui  x  E  = 13,63 zł/m2  x  1,2249 x  0,9  = 15,02 zł 

 

WL  =  W1m  x  P  = 15,02 zł/m2 x  60 422 m2  = 907 538,44 zł 
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8.2.1.5 Wartość prawa użytkowania wieczystego  działki 2/4 

 

Prawo wieczystego użytkowania działek do dnia: 05-12-2089 r. 

 

Współczynnik korygujący obliczamy wg wzoru: 

 

Wk = (1- Sr/R) x t/T + 0,25 x (T-t)/T  gdzie: 

Sr  - stawka procentowej opłaty rocznej – 3% 

R  - przeciętna stopa kapitalizacji  - 0,12 

t  - liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego – 69 

T – liczba lat na które ustalono prawo użytkowania wieczystego - 99  

 

Wk = (1-0,03/0,11) x 69/99 + 0,25 x (99-69) / 99 = 0,5985 

 

Stąd wartość prawa użytkowania wieczystego działki wynosi: 

 

W =  WL x Wk = 907 538,44 zł x 0,5985 = 543 161,75 ≈ 543 000,00 zł 

mailto:gragry@poczta.ont.pl


Nieruchomości - Wycena –  Grzyb-Grażyna – upr. nr  4370 

Kamienna Góra Cicha 9/7 tel. 506 996 549 e-mail: gragry@poczta.onet.pl 
 

 

 

Nieruchomość gruntowa – Kopalnia Krzeszówek 

59 

 

8.3 Nieruchomość opisana w KW JG1K/00012250/3 (Gorzeszów działka 39/3) 

 

Wartość nieruchomości określono obliczono na podstawie analizy rynku dotyczącej 

nieruchomości ze złożem kopalin o stopniu wyeksploatowania powyżej 50% (pkt. 7.3 

opracowania) 

 

8.3.1.1 Ustalenie granic współczynników korygujących   
 

Na podstawie danych  przyjęto następujące dane wyjściowe: 

 
Cmin =     2,19 zł/m2 

Cmax =    6,67 zł/m2 

 Cśr  =    3,89 zł/m2 

 

Obliczenie dolnej i górnej granicy sumy wskaźników korygujących: 

 

C min / C śr =  2,19 zł/m2  /3,89 zł/m2  = 0,5619 

C max / C śr =  6,67 zł/m2  /3,89 zł/m2 = 1,7138 

A zatem zbiór wartości wskaźników korygujących Ui dla wycenianego lokalu powinien 

znajdować się w przedziale: 

 

                                        0,5619 <    Ui    <  1,7138 

 

8.3.1.2 Charakterystyka nieruchomości porównawczych o jednostkowych cenach minimalnej i 

maksymalnej. 

 

Szczególnej analizie, pod względem cech rynkowych mających wpływ na wartość, 

poddano nieruchomość o najniższej i najwyższej cenie jednostkowej z przyjętych do 

porównań. Nieruchomości te oznaczono odpowiednio A i B.  

 

Nieruchomość A – cena minimalna,  

 

Lokalizacja: woj. Dolnośląskie, powiat kamiennogórski, gmina Marciszow.  

Data sprzedaży: 24.06.2016r. 

Powierzchnia działki: 20 322 m2 

Cena transakcyjna: 44 420,00 zł 

Cena jednostkowa: 2,19 zł/m2 

 

 

Nieruchomość B – cena maksymalna  
 

Lokalizacja: woj. Zachodnio-pomorskie, powiat goleniowski, gmina Goleniów 

Data sprzedaży: 08.06.2018r. 

Powierzchnia działki: 149 998 m2 

Cena transakcyjna: 1 000 000,00 zł 

Cena jednostkowa: 6,67 zł/m2 
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Ocenę nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej przedstawia poniższa tabela 

 

Cecha rynkowa 
 

Cmin Cmax 

Kierunek rekultywacji 0 2 

Stopień wyeksploatowania złoża 1 2 

Rodzaj kopaliny 0 1 

Powierzchnia działki 20 322 m2 149 998 m2 

 

 

8.3.1.3 Współczynnik położenia ceny średniej 

 
p = (Cśr – Cmin)/(Cmax – Cmin) = (3,89 – 2,19)/(6,67 – 2,19)= 0,61 

8.3.1.4 Wartość prawa własności działki 39/3 

 

 

Lp. Cechy rynkowe 

Wyceniana 

nieruchom
ość 

Waga 

cechy 
[%] 

Zakres 

współczynników 
korygujących 

Wartości 

współczynników 
Korygujących ui 

1 Kierunek rekultywacji 2 32 0,1798 0,5484 0,5484 

2 
Stopień wyeksploatowania 

złoża 
0 42 0,2360 0,7198 0,2360 

3 Rodzaj kopaliny 0 16 0,0899 0,2742 0,0899 

4 Powierzchnia działki 45 307 10 0,0562 0,1714 0,1509 

Suma: 100% 0,5619 1,7138 1,0252 

 

 

wartość współczynnika korygującego Ui dla wycenianej nieruchomości wynosi: 

                                              4 

                                      U  =  ∑ Ui   = 1,0252 

                                            i =1 

 

współczynnik eksperta przyjmuję E =  1,00 

Obliczenie wartości prawa własności działki 39/3 

W1m  =  Cśr  ∑ Ui  x  E  = 3,89 zł/m2  x  1,0252 x  1,00  = 3,99 zł 

 

WL  =  W1m  x  P  = 3,99 zł/m2 x  45 307 m2  = 180 774,93 zł 
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8.3.1.5 Wartość prawa użytkowania wieczystego  działki  39/3 

 

Prawo wieczystego użytkowania działek do dnia: 05-12-2089 r. 

 

Współczynnik korygujący obliczamy wg wzoru: 

 

Wk = (1- Sr/R) x t/T + 0,25 x (T-t)/T  gdzie: 

Sr  - stawka procentowej opłaty rocznej – 3% 

R  - przeciętna stopa kapitalizacji  - 0,12 

t  - liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego – 69 

T – liczba lat na które ustalono prawo użytkowania wieczystego - 99  

 

Wk = (1-0,03/0,11) x 69/99 + 0,25 x (99-69) / 99 = 0,5985 

 

Stąd wartość prawa użytkowania wieczystego działki wynosi: 

 

W =  WL x Wk = 180 774,93 zł x 0,5985 = 108 193,79 ≈ 108 000,00 zł 
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8.4 Nieruchomość opisana w KW JG1K/00017582/4 (Jawiszów działki 280/8 i 

280/9) 

 

Wartość nieruchomości określono obliczono na podstawie analizy rynku dotyczącej 

nieruchomości ze złożem kopalin o stopniu wyeksploatowania powyżej 50% (pkt. 7.3 

opracowania) 

 

8.4.1.1 Ustalenie granic współczynników korygujących   
 

Na podstawie danych  przyjęto następujące dane wyjściowe: 

 
Cmin =     2,19 zł/m2 

Cmax =    6,67 zł/m2 

 Cśr  =    3,89 zł/m2 

 

Obliczenie dolnej i górnej granicy sumy wskaźników korygujących: 

 

C min / C śr =  2,19 zł/m2  /3,89 zł/m2  = 0,5619 

C max / C śr =  6,67 zł/m2  /3,89 zł/m2 = 1,7138 

A zatem zbiór wartości wskaźników korygujących Ui dla wycenianego lokalu powinien 

znajdować się w przedziale: 

 

                                        0,5619 <    Ui    <  1,7138 

 

8.4.1.2 Charakterystyka nieruchomości porównawczych o jednostkowych cenach minimalnej i 

maksymalnej. 

 

Szczególnej analizie, pod względem cech rynkowych mających wpływ na wartość, 

poddano nieruchomość o najniższej i najwyższej cenie jednostkowej z przyjętych do 

porównań. Nieruchomości te oznaczono odpowiednio A i B.  

 

Nieruchomość A – cena minimalna,  

 

Lokalizacja: woj. Dolnośląskie, powiat kamiennogórski, gmina Marciszow.  

Data sprzedaży: 24.06.2016r. 

Powierzchnia działki: 20 322 m2 

Cena transakcyjna: 44 420,00 zł 

Cena jednostkowa: 2,19 zł/m2 

 

 

Nieruchomość B – cena maksymalna  
 

Lokalizacja: woj. Zachodnio-pomorskie, powiat goleniowski, gmina Goleniów 

Data sprzedaży: 08.06.2018r. 

Powierzchnia działki: 149 998 m2 

Cena transakcyjna: 1 000 000,00 zł 

Cena jednostkowa: 6,67 zł/m2 
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Ocenę nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej przedstawia poniższa tabela 

 

Cecha rynkowa 
 

Cmin Cmax 

Kierunek rekultywacji 0 2 

Stopień wyeksploatowania złoża 1 2 

Rodzaj kopaliny 0 1 

Powierzchnia działki 20 322 m2 149 998 m2 

 

 

8.4.1.3 Współczynnik położenia ceny średniej 

 
p = (Cśr – Cmin)/(Cmax – Cmin) = (3,89 – 2,19)/(6,67 – 2,19)= 0,61 

8.4.1.4 Wartość prawa własności działek 280/8 i 280/9 

 

 

Lp. Cechy rynkowe 

Wyceniana 

nieruchom
ość 

Waga 

cechy 
[%] 

Zakres 

współczynników 
korygujących 

Wartości 

współczynników 
Korygujących ui 

1 Kierunek rekultywacji 2 32 0,1798 0,5484 0,5484 

2 
Stopień wyeksploatowania 

złoża 
0 42 0,2360 0,7198 0,2360 

3 Rodzaj kopaliny 0 16 0,0899 0,2742 0,0899 

4 Powierzchnia działki 94 682 10 0,0562 0,1714 0,1159 

Suma: 100% 0,5619 1,7138 0,9902 

 

 

wartość współczynnika korygującego Ui dla wycenianej nieruchomości wynosi: 

                                              4 

                                      U  =  ∑ Ui   = 0,9902 

                                            i =1 

 

współczynnik eksperta przyjmuję E =  1,00 

Obliczenie wartości prawa własności działek 280/8 i 280/9 

W1m  =  Cśr  ∑ Ui  x  E  = 3,89 zł/m2  x  0,9902 x  1,00  = 3,85 zł 

 

WL  =  W1m  x  P  = 3,85 zł/m2 x  94 682 m2  = 364 525,70 zł 
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8.4.1.5 Wartość prawa użytkowania wieczystego  działek 208/8 i 280/9 

 

Prawo wieczystego użytkowania działek do dnia: 05-12-2089 r. 

 

Współczynnik korygujący obliczamy wg wzoru: 

 

Wk = (1- Sr/R) x t/T + 0,25 x (T-t)/T  gdzie: 

Sr  - stawka procentowej opłaty rocznej – 3% 

R  - przeciętna stopa kapitalizacji  - 0,12 

t  - liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego – 69 

T – liczba lat na które ustalono prawo użytkowania wieczystego - 99  

 

Wk = (1-0,03/0,11) x 69/99 + 0,25 x (99-69) / 99 = 0,5985 

 

Stąd wartość prawa użytkowania wieczystego działki wynosi: 

 

W =  WL x Wk = 364 525,70 zł x 0,5985 = 218 168,63 ≈ 218 000,00 zł 
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9 Przedstawienie wartości szacowanej nieruchomości 
 

Wartość rynkowa prawa wieczystego nieruchomości  wynosi: 

 

A. Nieruchomość położona w Krzeszówku gm. Kamienna Góra, powiat 

kamiennogórski, woj. dolnośląskie, w granicach działek 22, 2/4, 2/8, 2/11, 

2/12, 2/23,  opisana w KW JG1K/00012249/3 według stanu i cen na dzień 

wyceny.  

 

1 461 000,00 zł 

słownie: 

jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 

 

 

 

 

 

B. Nieruchomość położona w Krzeszówku gm. Kamienna Góra, powiat 

kamiennogórski, woj. dolnośląskie, w granicach działki 2/14,  opisana w KW 

JG1K/00017786/4 według stanu i cen na dzień wyceny.  

 

543 000,00 zł 

słownie: 

pięćset czterdzieści trzy tysiące złotych 

 

C. Nieruchomość położona w Gorzeszowie gm. Kamienna Góra, powiat 

kamiennogórski, woj. dolnośląskie, w granicach działki 39/3,  opisana w KW 

JG1K/00012250/3 według stanu i cen na dzień wyceny.  

 

108 000,00 zł 

słownie: 

sto osiem tysięcy złotych 

 

D. Nieruchomość położona w Jawiszowie gm. Kamienna Góra, powiat 

kamiennogórski, woj. dolnośląskie, w granicach działek 280/8 i 280/9, opisana 

w KW JG1K/00017582/4 według stanu i cen na dzień wyceny.  

 
 

218 000,00 zł 

słownie: 

dwieście osiemnaście tysięcy złotych 
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Uzasadnienie 

Oszacowana w podejściu porównawczym wartość prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości wynosi odpowiednio: 1 461 000,00; 543 000,00; 108 000,00; oraz 

108 000,00 zł. Wartość rynkową nieruchomości  oszacowano przy uwzględnieniu 

takich atrybutów nieruchomości  jak: rodzaj kopaliny, grupa złoża, kategoria 

udokumentowania złoża, stopnia wyeksploatowania złoża oraz innych cech 

wpływających na ich wartość.  Określona wartość przedmiotowej nieruchomości mieści 

się w przedziale wartości zaobserwowanych na rynku lokalnym.  

 

Data oszacowania wartości rynkowej : 3 grudnia 2020r. 
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10 Klauzule i zastrzeżenia 
 

• Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie ze standardami 

zawodowymi rzeczoznawców majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych 

• Niniejszy operat szacunkowy nie może być opublikowany w całości lub w 

części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora 

• Nie może być wykorzystany do żadnego innego celu niż określony w operacie 

• Podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości stanowiły 

udostępnione przez zamawiającego dokumenty i materiały 

• Oszacowana wartość rynkowa może ulec zmianie w wyniku zmian 

koniunktury gospodarczej oraz zmian na lokalnym rynku nieruchomości 

• Operat przekazano Zamawiającemu . 

• Wyciąg z operatu przekazano do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze 

• Wartość rynkowa nieruchomości określono bez uwzględniania kosztów 

transakcji kupna sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat   

 

11 Załączniki 
 

• Mapa lokalizacyjna nieruchomości  

• Wypis z ewidencji gruntów  

• Kopia mapy ewidencyjnej 

• Wypis z księgi wieczystej 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

• Kopia polisy ubezpieczeniowej 

 

Operat szacunkowy sporządziła: 

 

Grażyna  Grzyb 
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Załącznik Nr 1 

Lokalizacja nieruchomości wycenianej. 
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