
 
     

  Biuro Rzeczoznawcy Majątkowego Tadeusz Marchewka  
  ul. Sybiraków 6, 98-200 Sieradz  
  tel. 601 075 853, mail: tadeuszmarchewka@interia.pl 
  www.rzeczoznawca-sieradz.pl                                                                                  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

OPERAT  SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI 
 

Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonej w Kamionaczyku w 
gminie Warta, złożonej z działek nr 155/3, 155/4 i 216/3 o powierzchni 

2,6302 ha, objętej księgą wieczystą SR1S/00064258/3, dla 
postępowania upadłościowego 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Autor operatu:     mgr inż. Tadeusz Marchewka 
       rzeczoznawca majątkowy 
       uprawnienia nr 1984 
    
 

 
 
 

 
 
 

Sieradz, 2 sierpnia 2021 r. 



 2

 

Wyciąg z operatu: 

 
Przedmiot  
wyceny: 
 

 
Nieruchomość położona we wsi Kamionaczyk w gminie Sieradz, w powiecie 
sieradzkim, województwie łódzkim, złożona z działek nr 155/3, 155/4 i 216/3,o 
powierzchni 2,6302 ha. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sieradzu VI 
Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 
SR1S/00064258/3.  
 
Nieruchomość znajduje się przy drodze powiatowej będącej jednocześnie główną 
ulicą Kamionaczyka, w obszarze pomiędzy jego zwartą zabudową i zabudową są-
siedniej wsi Ruda.  
 
Działki nr 155/4 i 155/3 o powierzchni 2,3266 ha stanowią jedną całość gospodar-
czą. Tworzą kompleks gruntowy w kształcie funkcjonalnego prostokąta o szeroko-
ści 80 m od frontu. Kompleks ten jest ogrodzony i wyposażony w przyłącze do 
sieci elektroenergetycznej. Istnieje możliwość budowy przyłącza do sieci wodocią-
gowej zlokalizowanej w pasie przydrożnym. W obrębie kompleksu znajduje się 
kilka niewielkich obiektów budowlanych, takich jak: budynek gospodarczy kon-
strukcji żelbetowej z obudową ścian i dachu z blachy, dwie wiaty i altana ogrodo-
wa oraz staw. Żaden z ww. obiektów nie ma umocowania prawnego w postaci wpi-
su  do ewidencji gruntów i budynków. Budynek i wiaty są w złym stanie technicz-
nym  
Działka nr 216/3 o powierzchni 0,3036 ha zlokalizowana jest przy tej samej dro-
dze, naprzeciwko ww. kompleksu dwu działek. Działka ma kształt zbliżony do 
kwadratu o długości boków ok. 55 m, w całości użytkowana jest jako łąka trwała. 
Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.  
Pod względem rolniczej przydatności gleby poszczególnych działek kwalifikują się 
kompleksu żytniego. 
 
Dostęp do drogi publicznej 
Wszystkie działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Jest to droga po-
wiatowa nr 1700E, na wysokości nieruchomości oznaczona działką nr 251. Kom-
pleks działek nr 155/4 i 155/3 ma urządzony zjazd z drogi. 
 
Przeznaczenie nieruchomości 
Nieruchomość nie jest objęta  planem zagospodarowania przestrzennego.  

 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sieradz, zatwierdzonym uchwałą nr VI/37/2015 Rady Gminy w Sie-
radzu z dnia 8 czerwca 2015 r., działki nr 155/3 i 155/4 znajdują się na te-
renach rolnych o niższych klasach bonitacyjnych IV, V i VI; działka nr 
216/3 znajduje się na terenach trwałych użytków zielonych. 

 dla działek nr 155/3 i 155/4, w dniu 06.02.2013 r., była wydana decyzja o 
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie składu opału i 
złomu z wagą samochodową oraz budynku magazynowo -usługowo-
biurowego (sklep) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdem 
publicznym z drogi powiatowej.  
W decyzji nr 62/2016 z 28.04.2016 r. Wójt Gminy Sieradz odmówił ustale-
nia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 216/3. 

Cel wyceny Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla postępowania upadłościowego 
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Wartość rynkowa nieruchomości wynosi: 163 000 PLN 

w tym: wartość działek nr 155/3 i 155/4 stanowiących całość go-
spodarczą 

150 000 PLN  

wartość działki nr 216/3 13 000 PLN 

Data wyceny 2 sierpnia 2021 r. 

Rzeczoznawca 
majątkowy 

mgr inż. Tadeusz Marchewka 
 Uprawnienia zawodowe nr 1984 (świadectwo z 28 czerwca 1996 r.). 
 Rzeczoznawca jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Sieradzu w za-

kresie wyceny nieruchomości 
 Rzeczoznawca posiada certyfikat PFSRM i ZBP nr 215/2011 z 24.03.2011 

r.: Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności bankowych. 
 Rzeczoznawca jest członkiem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców 

Majątkowych i Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomo-
ści.  

 



 4

SPIS     TREŚCI 
 

1. Informacje podstawowe.................................................................................................................... 5 

1.1 Przedmiot wyceny ....................................................................................................................... 5 

1.2 Zakres wyceny ............................................................................................................................. 5 

2.  Cel wyceny ...................................................................................................................................... 5 

3. Podstawy sporządzenia operatu szacunkowego i źródła danych o nieruchomości .......................... 5 

3.1 Podstawa formalna ...................................................................................................................... 5 

3.2. Podstawy prawne ....................................................................................................................... 5 

3.3 Podstawy merytoryczne .............................................................................................................. 5 

3.4 Źródła danych .............................................................................................................................. 5 

3.4.1 Źródła danych o rynku nieruchomości ................................................................................. 5 
…3.4.2 Źródła danych o nieruchomości ........................................................................................ 5 

4. Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości ........................................................................ 6 

5. Opis i określenie stanu nieruchomości ............................................................................................. 6 

5.1 Stan prawny ................................................................................................................................. 6 

5.2 Stan techniczno-użytkowy nieruchomości .................................................................................. 7 

5.2.1 Położenie i lokalizacja .......................................................................................................... 7 
5.2.2 Opis nieruchomości .............................................................................................................. 7 

5.2.2.1 Opis działek 155/3 i 155/4 ............................................................................................. 8 
5.2.2.2 Opis działki 216/3 ........................................................................................................ 10 

6. Uwarunkowania planistyczne terenu, na którym znajduje się nieruchomość ................................ 11 

7. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości ............................................................................. 11 

8. Sposób wyceny ............................................................................................................................... 15 

8.1 Określenie rodzaju wartości ...................................................................................................... 15 

8.2 Wybór i uzasadnienie sposobu wyceny..................................................................................... 15 

9. Określenie wartości nieruchomości ................................................................................................ 17 

9.1 Określenie wartości rynkowej działek nr 155/3 i 155/4 ............................................................ 17 

9.2 Określenie wartości rynkowej działki nr 216/3 ........................................................................ 19 

9.3 Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości .......................................................................... 20 

10. Wynik końcowy wyceny wraz z uzasadnieniem .......................................................................... 20 

11. Klauzule i ustalenia dodatkowe .................................................................................................... 20 
 



 5

1. Informacje podstawowe  

1.1 Przedmiot wyceny 
Nieruchomość położona we wsi Kamionaczyk w gminie Sieradz, w powiecie sieradzkim, woje-
wództwie łódzkim, złożona z działek nr 155/3, 155/4 i 216/3,o powierzchni 2,6302 ha. Dla nieru-
chomości w Sądzie Rejonowym w Sieradzu VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księ-
ga wieczysta nr SR1S/00064258/3.  
 

1.2 Zakres wyceny 
Wycena obejmuje prawo własności nieruchomości.  
 
2.  Cel wyceny 
Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla postępowania upadłościowego. 

 
3. Podstawy sporządzenia operatu szacunkowego i źródła danych o nieruchomości 
3.1 Podstawa formalna 
Umowa zlecenia zawarta w dniu 7 lipca 2021 r. z Grzegorzem Pawlakiem, syndykiem masy upadło-
ści Katarzyny Stępień. sygn. akt GUp 264/21.  
 
3.2. Podstawy prawne  

 Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 
2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 555). 

 
3.3 Podstawy merytoryczne 

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Ma-
jątkowych, w szczególności: 
o Krajowy Standard Wyceny Podstawowy: Ogólne reguły postępowania, 
o Nota interpretacyjna: Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomo-

ści. 
 

3.4 Źródła danych 
3.4.1 Źródła danych o rynku nieruchomości 

 Rejestr cen nieruchomości z powiatu sieradzkiego prowadzony przez Starostwo Powiatowe 
w Sieradzu oraz podobne rejestry prowadzone przez starostwa sąsiednich powiatów, 

 Baza danych Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nieruchomości. 
 Akty notarialne umów sprzedaży nieruchomości niezabudowanych. 
 Archiwum rzeczoznawcy z bazą danych o ofertach i zrealizowanych transakcjach sprzedaży 

nieruchomości.  
 
3.4.2 Źródła danych o nieruchomości 

 Księga wieczysta nr SR1S/00064258/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sieradzu Wy-
dział Ksiąg Wieczystych. Badanie księgi przeprowadzono przy pomocy internetowej prze-
glądarki ksiąg wieczystych. Wydruk treści księgi stanowi załącznik do operatu. 

 Ewidencja gruntów Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Kopie wypisu z rejestru gruntów  i 
mapy ewidencyjnej stanowią załączniki do operatu.  

 Zaświadczenie Wójta Gminy Sieradz o przeznaczeniu działek. Kopia zaświadczenia stanowi 
załącznik do operatu. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieradz, za-
twierdzone uchwałą nr VI/37/2015 Rady Gminy w Sieradzu z dnia 8 czerwca 2015 r. 

 Mapy satelitarne nieruchomości i otoczenia (geoportal). 
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 Wywiad środowiskowy. 
 Oględziny i ustalenia szczegółowe w miejscu lokalizacji nieruchomości. 

 
4. Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości 
     Data sporządzenia wyceny: 2 sierpnia 2021 r. 
     Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 2 sierpnia 2021 r. 
     Data, na którą określono i uwzględniono w wycenie  
     stan przedmiotu wyceny:  2 sierpnia 2021 r. 
     Data oględzin przedmiotu wyceny: 20 lipca 2021 r. 
 
5. Opis i określenie stanu nieruchomości 
Opis obejmuje stan prawny i techniczno-użytkowy nieruchomości.  
 
5.1 Stan prawny 
Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie księgi wieczystej i wypisu z ewidencji gruntów. 
 
Stan nieruchomości wg księgi wieczystej     

numer księgi: SR1S/00064258/3 
typ księgi:              nieruchomość gruntowa 

Dział I-O Oznaczenie nieruchomości 
numer działki 155/3, 155/4 i 216/3 
położenie (województwo, powiat, gmina, miejscowość) łódzkie, sieradzki, Sieradz, Kamionaczyk 
sposób korzystania R – grunty orne 
obszar całej nieruchomości 2,6302 ha 

Dział I-Sp Spis praw związanych z własnością  
brak wpisów 

Dział II - Własność 
właściciel Katarzyna Stępień 

Dział III - Prawa, roszczenia i ograniczenia 
Wzmianki w dziale III: 

1. REP.C. / KOMO / 41062 / 16 - 2016-10-06, 14:59:19 

2. REP.C. / KOMO / 40376 / 16 - 2016-10-05, 15:55:16 
 

1. rodzaj wpisu ostrzeżenie 
treść wpisu wszczęcie egzekucji 
rodzaj zmiany siedem ujawnionych przyłączeń wierzycieli do egzekucji  
inna osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą 
prawną 

1. AMAGO Sp. z o.o. 

2. Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o.  

3. Getin Noble Bank S.A. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego 

5. Getin Noble Bank S.A. 

6. Bank Gospodarstwa Krajowego 

osoba fizyczna 1. Zenon Wawrzyniak 

2. Krzysztof Kołodziej 

2. rodzaj wpisu ostrzeżenie 

treść wpisu  wszczęcie egzekucji administracyjnej 

Skarb Państwa Skarb Państwa – Naczelnik Wydziału Skarbowego 

Dział IV - Hipoteka 
1. hipoteka umowna w kwocie 510 000 zł na rzecz Getin Noble Banku S.A. w Warszawie, 
2. hipoteka umowna w kwocie 252 874,83 zł na rzecz Getin Noble Banku S.A. w Warszawie, 
3. hipoteka przymusowa w kwocie 74 221 zł na rzecz Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siera-

dzu, 
4. hipoteka przymusowa w kwocie 87 966,26 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
5. hipoteka przymusowa w kwocie 13 304,12 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
6. hipoteka umowna w kwocie 87 125,17 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, 
7. hipoteka przymusowa w kwocie 4439,61 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
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8. hipoteka przymusowa w kwocie 3403,61 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
9. hipoteka przymusowa w kwocie 1098,60 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
10. hipoteka przymusowa w kwocie 1081,65 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
11. hipoteka przymusowa w kwocie 4923,93 na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 
Stan nieruchomości według ewidencji gruntów: 

województwo łódzkie 
powiat sieradzki 
jednostka ewidencyjna Sieradz – gmina 
obręb 0017 Kamionaczyk 
własność Katarzyna Stępień 
numery działek 155/3 155/4 216/3 
powierzchnie działek 0,6609 ha 1,6657 ha 0,3036 ha 
obszar całej nieruchomości 2,6302 ha 

 
Komentarz do stanu prawnego: Zapisy w księdze wieczystej są zgodne z danymi w ewidencji 
gruntów. 
 
5.2 Stan techniczno-użytkowy nieruchomości 
Stan techniczno-użytkowy obejmuje opis otoczenia i lokalizacji, gruntu i jego zagospodarowania. 
 

5.2.1 Położenie i lokalizacja  
 
Położenie 
Kamionaczyk to niewielka wieś licząca ok. 150 mieszkańców, położona przy drodze powiatowej 
prowadzącej z dzielnicy Męka w Sieradzu do miasta Warta. Do granic Sieradza jest stąd ok. 7 km, 
zaś do Warty – 10 km. Zabudowa wsi charakteryzuje się przeciętną intensywnością. W większości  
stanowią ją zagrody gospodarstw rolnych, nielicznie występują tu też domy jednorodzinne niezwią-
zane z produkcją rolną. Podstawowy zakres usług mieszkańcy wsi zapewniony mają w Sieradzu.  
 
Lokalizacja 
Nieruchomość znajduje się przy głównej drodze Kamionaczyka, w obszarze między zwartą zabu-
dową wsi i sąsiednią wsią Ruda. Wszystkie trzy działki nieruchomości przylegają do tej drogi. Jest 
to droga powiatowa oznaczona numerem nr 1700E. W sąsiedztwie występują użytkowane rolniczo 
grunty niezabudowane i nieliczne, luźno rozlokowane zagrody gospodarstw rolnych. Do zwartej 
zabudowy wsi jest stąd 700 m.  
 

  
 
5.2.2 Opis nieruchomości 
Pod względem funkcjonalnym nieruchomość można podzielić na dwie części. Jedna, złożona z 
przyległych do siebie działek nr 155/3 i 155/4 o powierzchni łącznie 2,3266 ha i druga, którą sta-
nowi działka nr 216/3 o powierzchni 0,3036 ha, użytkowana jako łąka trwała. Działki nr 155/3 i 
155/4 są zagospodarowane i stanowią jedną gospodarczą całość. 
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mapa z zaznaczonymi działkami 
 
5.2.2.1 Opis działek 155/3 i 155/4 
Działki przylegają do siebie tworząc kompleks gruntowy w kształcie zbliżonym do prostokąta o 
szerokości 80 m od frontu. Kompleks ma urządzony zjazd z drogi powiatowej, utwardzony kostką 
betonową. Całość ogrodzona, większość ogrodzenia stanowi płot z paneli metalowych na podmu-
rówce żelbetowej, jeden bok ogrodzony jest płotem betonowym z elementów prefabrykowanych. 
We frontowym ogrodzeniu jest metalowa przesuwna brama wjazdowa. Łączna długość ogrodzenia 
– ok. 810 m. Stan ogrodzenia – dobry. Kompleks wyposażony jest w przyłącze do sieci elektroener-
getycznej. W przyległym pasie drogowym biegnie też sieć wodociągowa.  
Większość obszaru obu działek to nieużytek, na którym są luźno składowane różnego rodzaju mate-
riały: złom, palety drewniane i wszelkiego rodzaju materiały rozbiórkowe. Znajduje się tutaj staw o 
powierzchni lustra wody ok. 2000 m2 z ulokowaną pośrodku wyspą. Obok stawu, na niewielkim 
wzniesieniu wybudowano oczko wodne ze skarpami utworzonymi z kamienia.  
Obszar obu działek charakteryzuje się wysokim poziomem wód gruntowych, co sprawia że użytko-
wanie terenu dla celów budowlanych skutkuje dodatkowym nakładami na odwodnienie i utwardze-
nie. Bezpośrednio za nieruchomością przepływa niewielka rzeka Niniwka.  
Oprócz ww. ogrodzenia na działkach znajduje się też kilka innych obiektów budowlanych, wybu-
dowanych po 2011 roku: 

 budynek gospodarczy konstrukcji żelbetowej z obudową ścian i dachu z blachy, o po-
wierzchni zabudowy ok. 70 m2, 

 wiata z płyt ogrodzeniowych z dachem z blachy trapezowej; powierzchnia zabudowy ok. 
24 m2, 

 wiata konstrukcji stalowej z dachem z blachy trapezowej, powierzchnia zabudowy ok. 6 m2, 
 altana ogrodowa o drewnianej konstrukcji z dachem pokrytym papą; powierzchnia zabudowy 

ok. 45 m2. 
Budynek i wiaty są w złym stanie technicznym. Żaden z ww. obiektów nie ma umocowania praw-
nego w postaci wpisania do ewidencji gruntów i budynków.  
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 staw 
 

  
oczko wodne  i altana ogrodowa 
 

 budynek gospodarczy  
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obszar nieruchomości 

 

  
wiata z płyt betonowych, teren działki 

 
5.2.2.2 Opis działki 216/3 
Działka znajduje się naprzeciwko opisanego powyżej kompleksu, po przeciwnej stronie drogi, ma  
kształt zbliżony do kwadratu o długości boków ok. 55 m. W całości użytkowana jest jako łąka trwa-
ła. W ewidencji gruntów działka występuje jako grunt orny (R) i łąkę (Ł) Gleby klas IV i V, pod 
względem bonitacji kwalifikują się do żytniego kompleksu rolniczej przydatności. Teren o wysokim 
poziomie wód gruntowych. 
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6. Uwarunkowania planistyczne terenu, na którym znajduje się nieruchomość 
Nieruchomość nie jest objęta  planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 154 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nierucho-
mości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go lub decyzji o warunkach zabudowy.  

 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieradz, za-
twierdzonym uchwałą nr VI/37/2015 Rady Gminy w Sieradzu z dnia 8 czerwca 2015 r., 
działki nr 155/3 i 155/4 znajdują się na terenach rolnych o niższych klasach bonitacyjnych 
IV, V i VI; działka nr 216/3 znajduje się na terenach trwałych użytków zielonych. 

 dla działek nr 155/3 i 155/4  w dniu 06.02.2013 r. była wydana decyzja o warunkach zabu-
dowy dla inwestycji polegającej na budowie składu opału i złomu z wagą samochodową 
oraz budynku magazynowo-usługowo-biurowego (sklep) wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczna, zjazdem publicznym z drogi powiatowej.  
W decyzji nr 62/2016 z 28.04.2016 r. Wójt Gminy Sieradz odmówił ustalenia warunków 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na 
działce nr 216/3. 

 

7. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości 
Stosownie do § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie 
wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego dokonano analizy rynku nieruchomo-
ści, głównie w zakresie cen transakcyjnych w obrocie wtórnym. Zgodnie z notą interpretacyjną ”Za-
stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości” stanowiącą element Powszech-
nych Krajowych Zasad Wyceny Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych, na potrzeby wyceny, określono właściwy rynek nieruchomości podobnych, biorąc 
pod uwagę przedmiot, zakres i cel wyceny oraz dostępność danych, przedstawiając w szczególno-
ści: 
 Rodzaj rynku: 

o w odniesieniu do wyceny działek nr 155/3 i 155/4 analizie poddano rynek nierucho-
mości rolnych z niewielką zabudową i częściowo zagospodarowanych.  

o w odniesieniu do wyceny działki nr 216/3 analizie poddano rynek gruntów rolnych 
niezabudowanych o niewielkich areałach.  

 Obszar rynku:  
o w odniesieniu do wyceny działek nr 155/3 i 155/4 analizie poddano obszar obejmują-

cy tereny wiejskie powiatu sieradzkiego i sąsiedniego powiatu zduńskowolskiego. 
o w odniesieniu do wyceny działki nr 216/3 analizą objęto lokalny rynek  obejmujący 

obszar w promieniu do 10 km od Kamionaczyka.  
 Okres badania cen: lata 2019-2021 
 Popyt-podaż:  

Rynek nieruchomości rolnych z niewielką zabudową i częściowo zagospodarowanych 
Analizowany rynek nieruchomości jest rynkiem niewielkim obejmującym pojedyncze transakcje 
sprzedaży. Ten segment rynku obejmuje przede wszystkim grunty rolne z niewielkimi zagroda-
mi, zwykle byłych już gospodarstw rolnych. W przypadku tego typu nieruchomości o wartości 
przesądzają walory gruntu, bowiem obiekty budowlane na ogół nie reprezentują istotnej warto-
ści.   
 
Zgodnie z powszechną wiedzą główny wpływ na ceny nieruchomości ma położenie. Cechę tę 
należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy z nich to położenie ogólne, które uwarunko-
wane jest przede wszystkim charakterem miejscowości, w którym znajduje się nieruchomość. W 
tym zakresie najwyższe ceny uzyskują nieruchomości położone w miejscowościach podmiej-
skich. Najmniej cenione są nieruchomości w małych miejscowościach położonych w większej 
odległości od miast. Odrębną kategorią jest lokalizacja szczegółowa. Ocena tej cechy uwzględ-
nia przede wszystkim najbliższe otoczenie nieruchomości oraz jakość dróg dojazdowych. Naj-
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bardziej cenione są nieruchomości przy drogach asfaltowych i w pobliżu obiektów rekreacyj-
nych, letniskowych.  Łączny wpływ tych cech na ceny nieruchomości obliczono na 40%. 
 

Istotnym czynnikiem cenotwórczym jest stan zagospodarowania nieruchomości. Cecha ta 
uwzględnia takie elementy jak wszelkiego rodzaju obiekty budowlane, sieci infrastruktury tech-
nicznej, zbiorniki wodne, nasadzenia roślinne obejmujące drzewostan i rośliny ozdobne. Najwy-
żej cenione są nieruchomości z dużą ilością ww. obiektów, zaś najniższe ceny uzyskują nieru-
chomości niezagospodarowane lub zaniedbane. Wpływ tej cechy na ceny nieruchomości porów-
nawczych wynosi 30%. 
 
Ważnym czynnikiem cenotwórczym jest funkcjonalność gruntu, która uwarunkowana jest kształ-
tem nieruchomości. Najbardziej poszukiwane są nieruchomości o kształcie zwartym pozwalają-
cym na efektywne zagospodarowanie terenu. Wpływ tej cechy na ceny nieruchomości wynosi 
20%.  
 
Ostatnim czynnikiem kształtującym ceny nieruchomości z tego segmentu rynki są warunki grun-
towe. Cech ta uwzględnia jakość bonitacyjną gleb nieruchomości oraz poziom wód gruntowych. 
Wpływ tej cechy na ceny wynosi 10%. 
 
Wycenę działek nr 155/3 i 155/4 przeprowadzono w oparciu o 5 transakcji sprzedaży nierucho-
mości o stosunkowo największym podobieństwie, głównie pod względem obszaru i obiektów 
budowlanych. Ceny w przeliczeniu na 1 ha gruntu zawierały się w zakresie od 29 612do 
96 125 zł. Wpływ poszczególnych cech na ceny oraz opis tych cech zawarto w tabeli 2. 
 

 Rynek gruntów rolnych niezabudowanych 
Rynek gruntów rolnych o małych areałach, w gminie Sieradz jest rynkiem małym obejmującym 
kilka transakcji sprzedaży gruntów rolnych. Tylko niewielka część gminy to tereny o tzw. bogatej 
„rolniczej przestrzeni produkcyjnej” (okolice wsi: Biskupice, Charłupia Mała, Dzierlin). Na ana-
lizowanym obszarze najbardziej cenione są grunty o dobrej bonitacji gleby i w bliskiej odległości 
od zabudowań. Te grunty osiągają najwyższe ceny. Gleb takich jest jednak niewiele i koncentrują 
się one zaledwie w kilku wsiach. Znacznie mniejszy jest popyt na grunty rolne o słabej bonitacji 
oraz na trwałe użytki zielone, położone na peryferiach wsi. Okres ekspozycji do sprzedaży grun-
tów rolnych wynosi do 12 miesięcy.  
 Największy wpływ na tutejsze ceny ma jakość gleb określona w niniejszej wycenie przyna-

leżnością do kompleksu rolniczej przydatności wyrażonym współczynnikiem bonitacji, 
stanowiącym stosunek powierzchni hektarów przeliczeniowych do powierzchni hektarów 
fizycznych. Najbardziej ceniony na tym obszarze jest kompleks pszenny słaby i żytni do-
bry. Najmniej poszukiwany jest kompleks żytni słaby.  

 Ważnym dla inwestorów czynnikiem jest wielkość powierzchni i kształt gruntu. Atrybuty 
te określa wspólna cecha nazywana funkcjonalnością. Najbardziej poszukiwane są kawałki 
o kształcie regularnego prostokąta i powierzchni przynajmniej 1 ha. Taka wielkość i kształt 
„rozłogu” uważana jest już za korzystną do uprawy. Kawałki mniejsze i o gorszym kształ-
cie trudniej znajdują nabywców i są przez rynek gorzej wyceniane.  

 Atrybutem o podobnej wadze kształtującym ceny gruntów rolnych jest też ich lokalizacja. 
Najwyżej wyceniane są ziemie, które reprezentują pewne możliwości zabudowy, położone 
przy drogach utwardzonych i z dobrym dojazdem. Mniej poszukiwane są ziemie rolne po-
łożone z dala od zabudowań, przy drogach gruntowych i z utrudnionym dojazdem. 

 
Wycenę działki nr 216/3 przeprowadzono na podstawie 11 transakcji gruntów rolnych o naj-
większym stopniu podobieństwa, głównie pod względem areału. Ceny 1 ha powierzchni zawiera-
ły się w zakresie od 20 000 do 59 481 zł. Wpływ poszczególnych cech na ceny oraz opis tych 
cech zawarto w tabeli 2. 
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 Trend zmiany cen na rynku: Analiza średnich cen nieruchomości wskazuje, że w badanym okre-

sie ceny były stabilne, nie uległy znaczącym zmianom. Uznano zatem, że ceny transakcyjne są 
cenami aktualnymi na datę wyceny. Podsumowując, w operacie przyjęto wskaźnik zmiany cen 
wynoszący: 0,00%. 

 
Tab. 1 Wykaz transakcji sprzedaży nieruchomości w oparciu o które przeprowadzono wycenę 
działek nr 155/3 i 155/4 
Wszystkie nw. transakcje dotyczą praw własności nieruchomości, nieobciążonych ograniczonymi 
prawami rzeczowymi. Według posiadanej wiedzy transakcje były zrealizowane bez warunków 
szczególnych. 
Lp. Lokalizacja  

gruntu 
Data  Cena w 

zł 
Ilość 
w ha 

Cena 
ha  

Opis nieruchomości o cenach skrajnych 

1. Karolew,  
gm. 
Zduńska Wola 

29.04.21 120 000 1,5501 77 414 Nieruchomość zabudowana trzema niewielkimi budyn-
kami – gospodarczym i mieszkalnym oraz drewnianą 
stodołą. Nieruchomość położona w miejscowości pod-
miejskiej, przy drodze lokalnej.  

2. Zaspy Miłkow-
skie, gm. Warta 

20.03.20 260000 8,78 29612 Nieruchomość zabudowana trzema niewielkimi budyn-
kami – gospodarczym i mieszkalnym oraz drewnianą 
stodołą. Nieruchomość położona w miejscowości o 
dużym potencjale rekreacyjnym, w pobliżu zbiornika 
Jeziorsko, przy drodze lokalnej.  

3. Domaniew,  
gm. Błaszki 

24.02.20 200 000 2,59 77 220 Nieruchomość zabudowana niewielkim budynkiem o 
drewnianej konstrukcji.  

4. Czartki, gm. 
Warta 

21.10.19 210 000 4,510 46 563 Nieruchomość zabudowana dwoma niewielkimi budyn-
kami – gospodarczym i mieszkalnym 

5. Mostki, gm. 
Zduńska Wola 

01.08.19 230 000 2,3927 96 125 Na nieruchomości znajdują się budynek mieszkalny o 
drewnianej konstrukcji, garaż i wiata metalowa.  

Ceny 1 ha nieruchomości porównawczych zawierają się w granicach od 29 612 do 96 125 zł/ha. C  
= 66 513 zł/ha.  
 
Tab. 2 Określenie cech nieruchomości rolnych z niewielką zabudową i ich wpływu na ceny  
Wagi cech rynkowych określono w oparciu o własną bazę danych o cenach i cechach nieruchomości 
będących przedmiotem obrotu rynkowego oraz na podstawie badań i obserwacji preferencji poten-
cjalnych nabywców. 

 
Lp. 

 
Cecha 

 
Skala oceny 

Waga  
cechy w 

% 
1  Położenie  dobre (położenie w miejscowości o większym znaczeniu – duża wieś 

lub miejscowość podmiejska) 20,0 

20 zadowalające (położenie we wsi o charakterze letniskowo rekreacyj-
nym) 10,0 

średnie (położenie w małej wsi, o niewielkim znaczeniu) 0,0 

2  Lokalizacja dobra (usytuowanie przy drogach asfaltowych, w obrębie zwartej 
zabudowy miejscowości)   

20,0 

20 
średnia (lokalizacja przy drogach asfaltowych, ale poza zabudową 
miejscowości) 

10,0 

słaba (lokalizacja przy drogach bez nawierzchni asfaltowej, poza 
zwartą zabudową wsi) 

0,0 

3  Zagospodarowanie 
gruntu 

zadowalające (obiekty budowlane i elementy zagospodarowania o 
znacznej wartości – budynki w stanie nadającym się do eksploatacji, 
zadowalającej jakości ogrodzenie, przyłącza do sieci infrastruktury 
itp.) 

30,0 

30 średnie (obiekty budowlane i elementy zagospodarowania o mniejszej 
wartości) 

15,0 

słabe (obiekty budowlane i elementy zagospodarowania w słabym 
stanie, reprezentujące niewielką wartość) 

0,0 
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4  Funkcjonalność  dobra (rozległy kompleks gruntowy o regularnym kształcie i optymal-
nych proporcjach, swobodne możliwości lokalizacji kolejnej zabudo-
wy) 

20,0 

20 
średnia (kompleks gruntowy o wydłużonym kształcie i szerokości w 
zakresie 30-50 m, dość dobre możliwości lokalizacji kolejnej zabudo-
wy) 

10,0 

słaba (kompleks gruntowy o wydłużonym kształcie i szerokości w 
zakresie poniżej 30 m, ograniczone możliwości lokalizacji kolejnej 
zabudowy) 

0,0 

5  Warunki gruntowe dobre (grunty o dobrej bonitacji – należące głównie do klasy IVa i 
IVb, niski poziom wód gruntowych) 

10,0 

10 
średnie (grunty o średniej bonitacji – należące głównie do klasy IVb i 
V, niski poziom wód gruntowych) 

5,0 

słabe (grunty o słabej bonitacji – należące głównie do klasy V i VI, 
niski poziom wód gruntowych lub grunty o lepszej bonitacji ale poło-
żone na terenach podmokłych) 

0,0 

 
Tab. 3 Wykaz transakcji sprzedaży niezabudowanych gruntów rolnych, w oparciu o które 
przeprowadzono wycenę działki nr 216/3 
Wszystkie nw. transakcje dotyczą praw własności nieruchomości, nieobciążonych ograniczonymi 
prawami rzeczowymi. Według posiadanej wiedzy transakcje były zrealizowane bez warunków 
szczególnych. 
Lp. Lokalizacja  

gruntu 
Data  Cena w 

zł 
Ilość 
w ha 

Cena 1 
ha w zł 

Opis cech nieruchomości o cenach skrajnych 

1. Biskupice 05.10.20 30000 0,5282 56797  
2. Męcka Wola 05.10.20 11500 0,5200 22115  
3. Ruda 16.09.20 15000 0,6200 24194  
4. Dzigorzew 29.07.20 12000 0,5200 23077  
5. Ruda 20.07.20 27500 0,7700 35714  
6. Ruda 05.06.20 7000 0,1800 38889  
7. Ruda 15.04.20 11600 0,5800 20000 Kompleks rolniczej przydatności – żytni słaby, lokali-

zacja – słaba, funkcjonalność – słaba. 
8. Ruda 06.03.20 10000 0,2600 38462  
9. Męcka Wola 30.01.20 29000 1,0400 27885  
10. Stawiszcze 09.01.20 25000 0,4203 59481 Kompleks rolniczej przydatności – żytni dobry, lokali-

zacja – dobra, funkcjonalność – dobra. 
11. Ruda 30.12.19 25000 0,4300 58140  

 
Tab. 4 Określenie cech rynkowych i ich wag wpływających na poziom cen gruntów rolnych o 
małych areałach 
Na podstawie analizy transakcji i ogólnej znajomości rynku wyodrębniono zespół cech, mających 
Wagi cech rynkowych określono w oparciu o własną bazę danych o cenach i cechach nieruchomości 
niezabudowanych, będących przedmiotem obrotu rynkowego oraz na podstawie badań i obserwacji 
preferencji potencjalnych nabywców. 

Lp. Cecha Strefa Waga w % 
1. Kompleks rolniczej przydatności 

Uwzględnia możliwości produkcyjne; 
ustalany jest na podstawie współczynni-
ka bonitacji. 

pszenny słaby – wsp. bonitacji od 1,01 do 1,25 

50 żytni dobry – wsp. bonitacji od 0,65 do 1,00 

żytni – wsp. bonitacji od 0,35 do 0,64 
żytni słaby – wsp bonitacji poniżej 0,35 

2. Lokalizacja 
Uwzględnia jakość dróg dojazdowych i 
odległość od zabudowań. 

dobra – dobry dojazd drogą asfaltową, położenie w 
pobliżu zabudowy wsi 

30 średnia – przeciętny dojazd, stosunkowo duża odle-
głość od zabudowań 
słaba – utrudniony dojazd, peryferia wsi 

3. Funkcjonalność  
Uwzględnia układ przestrzenny, tj. po-
łożenie szczegółowe, ilość kawałków, 
wielkość i kształt rozłogu lub działki. 

zadowalająca – nieruchomość o korzystnym, wygod-
nym do uprawy kształcie, korzystne ukształtowanie 
terenu, bez utrudnień dla maszyn rolniczych (skarp, 
rowów itp.) 

20 
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Najbardziej poszukiwane są działki 
duże, o regularnym kształcie 

średnia – nieruchomość o przeciętnym kształcie, 
korzystne ukształtowanie terenu, bez większych utrud-
nień dla maszyn rolniczych (skarp, rowów itp.) 
słaba – nieruchomość o mocno wydłużonym lub nie-
regularnym kształcie, występowanie obszarów z 
utrudnionym dostępem dla maszyn rolniczych np. 
zastoisk wodnych, podmokłych terenów 

 

8. Sposób wyceny 
Oszacowania wartości rynkowej dokonano na podstawie przepisów  ustawy o gospodarce nieru-
chomościami, przepisów wykonawczych do tej ustawy i Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny 
(PKZW). 
 
8.1 Określenie rodzaju wartości  
Z art. 150 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (UGN) wynika, że dla nieruchomości, któ-
re mogą być przedmiotem obrotu określa się wartość rynkową.  Zgodnie z art.151 ust. 1 ustawy 
wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota jaką w dniu wyceny można uzyskać za 
nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a 
sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują 
rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.  
 

8.2 Wybór i uzasadnienie sposobu wyceny 
Zgodnie z art.152.2 UGN wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porów-
nawczego, dochodowego, kosztowego albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzed-
nich. Wartość rynkową nieruchomości określa się przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub 
dochodowego. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porów-
nawczego lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu mieszanym.  
 
Wartość nieruchomości określono jako sumę odrębnie oszacowanych wartości:  

 działek nr 155/3 i 155/4 o łącznej powierzchni 2,3266 ha, stanowiących jedną gospodarczą 
całość,  

 działki nr 216/3 o powierzchni 0,3036 ha. 
 
Metodyka określenia wartości rynkowej działek nr 155/3 i 155/4  
Biorąc pod uwagę występujące w obrocie nieruchomości podobne, do wyceny zastosowano podej-
ście porównawcze. Podstawowym założeniem w tym podejściu szacowania nieruchomości jest 
określenie wartości, która jest równa cenie jaką uzyskano za nieruchomości podobne, które były 
przedmiotem obrotu rynkowego, skorygowanej ze względu na cechy różniące te nieruchomości i 
ustalonej z uwzględnieniem zmian cen na skutek upływu czasu.  
Zgodnie z art. 4.16 ugn przez nieruchomość podobną należy rozumieć nieruchomość, która jest po-
równywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny ze względu na położenie, stan prawny, 
przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość. 
 
Do wyceny działek zastosowano metodę porównywania nieruchomości parami. Metoda polega na 
tym, że porównuje się nieruchomość wycenianą, dla której znane są cechy, ale nie jest znana war-
tość, kolejno z nieruchomościami, dla których znane są cechy i ceny transakcyjne. Otrzymane war-
tości wynikłe z porównania w każdej parze są podstawą do ustalenia średniej.  
Zgodnie z opracowaną przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Notą 
Interpretacyjną „Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości” procedura 
postępowania przy zastosowaniu metody porównywania parami obejmuje: 

1) Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych, o znanych cenach transakcyjnych i cechach, 
stanowiącego podstawę wyceny, 

2) Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 
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3) Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na ryn-
ku nieruchomości. 

4) Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych. 
5) Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych. 
6) Wybór do porównań z utworzonego zbioru nieruchomości, co najmniej trzech nieruchomo-

ści najbardziej podobnych pod względem cech rynkowych do nieruchomości stanowiącej 
przedmiot wyceny, z ich niezbędną charakterystyką. 

7) Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w odniesieniu do 
przyjętej skali cech rynkowych. 

8) Przeprowadzenie porównań nieruchomości wycenianej kolejno z nieruchomościami wybra-
nymi do wyceny i określenie wielkości poprawek wynikających z różnicy ocen nieruchomo-
ści wycenianej i nieruchomości wybranych do porównań. 

9) Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do porównań 
przy użyciu określonych poprawek. 

10) Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości jako średniej arytmetycznej z 
cen transakcyjnych skorygowanych, uzyskanych z porównań w poszczególnych parach, lub 
średniej ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana.  

11) Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości jednostko-
wej i liczby jednostek porównawczych (np. m2

 powierzchni gruntu, budynku czy lokalu). 
 
W przypadku wykraczania cech szacowanej nieruchomości poza cechy nieruchomości porównaw-
czych można zastosować dodatkowy współczynnik korekcyjny K, mieszczący się w przedziale  
(0,9 – 1,1). 
 
Metodyka wyceny działki nr 216/3 
Wycenę również przeprowadzono w podejściu porównawczym, ale dość duża ilości transakcji 
sprzedaży gruntów rolnych, umożliwiła wycenę metodą korygowania ceny średniej. W metodzie tej 
do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przed-
miotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji 
oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w 
drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględ-
niającymi różnice w poszczególnych cechach tych nieruchomości. Procedura postępowania przy 
zastosowaniu metody korygowania średniej: 

1) Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych, o znanych cenach transakcyjnych i cechach, 
stanowiącego podstawę wyceny, 

2) Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 
3) Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na ryn-

ku nieruchomości. 
4) Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych. 
5) Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych. 
6) Obliczenie ceny średniej Cśr ze zbioru cen transakcyjnych oraz ustalenie ceny minimalnej 

Cmin i ceny maksymalnej Cmax, 
7) Podania charakterystyki nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej z wyeksponowa-

niem ich ocen w odniesieniu do przyjętej skali cech rynkowych, 
8) Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen dla każdej z przyję-

tych cen rynkowych, 
9) Obliczenie dolnej granicy Cmin/Cśr  i górnej granicy Cmax/Cśr  sumy współczynników korygu-

jących oraz obliczenie zakresów współczynników korygujących dla poszczególnych cech 
rynkowych, 

10) Określenie wielkości współczynników korygujących wynikających  z ocen wycenianej nie-
ruchomości z uwzględnieniem wyznaczonych granic i położenia ceny średniej  w przedziale 
(Cmin , Cmax), 
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11) Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości wg formuły: 





n

i
isr uCW

1

 

gdzie:  
W   - wartość szacowana 
Cśr  - cena średnia nieruchomości porównawczych 
ui  - wartość współczynników odzwierciedlających ocenę poszczególnych 

                       cech 
12) Obliczenie wartości wycenianej nieruchomości jako iloczynu wartości jednostkowej i ilości 

jednostek porównawczych (zwykle [m2]). 
 
9. Określenie wartości nieruchomości 
Wycena obejmuje określenie wartości rynkowej nieruchomości. Wartość obliczono jako sumę war-
tości odrębnie oszacowanych części: 

 działek nr 155/3 i 155/4 o łącznej powierzchni 2,3266 ha, 
 działki nr 216/3 o powierzchni 0,3036 ha. 

 
9.1 Określenie wartości rynkowej działek nr 155/3 i 155/4 
Zgodnie z notą interpretacyjną „Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomo-
ści” stanowiącą element Powszechnych Krajowych Standardów Zasada Wyceny, rzeczoznawca 
majątkowy określa jednostkę porównawczą, do której odnosi się cena transakcyjna, a także stosuje 
identyczne jednostki dla nieruchomości wycenianej i nieruchomości porównawczych (np. m2

 po-
wierzchni gruntu, m2 powierzchni budynku, m3

 kubatury). W przypadku nieruchomości, na których 
nie ma zabudowań o dużej wartości, jednostką porównawczą, która w najlepszy sposób odnosi się 
do ceny nieruchomości jest 1 m2 powierzchni gruntu. Wobec powyższego do obliczenia wartości 
jako jednostkę porównawczą przyjmuję 1 m2 powierzchni gruntu. Oszacowana wartość rynkowa 
jednostki porównawczej uwzględnia wartość wszystkich obiektów budowlanych, nasadzeń roślin-
nych i innych elementów stanowiących jego zagospodarowanie. Wartość działek obliczono jako 
iloczyn wartości rynkowej jednostki porównawczej i obszaru obu działek. 
 
Zestawienie cech nieruchomości wycenianej w kontekście nieruchomości porównawczych 
Cecha Ocena  Uzasadnienie 
Położenie średnie położenie w małej miejscowości  
Lokalizacja średnia usytuowanie przy drodze powiatowej, poza zabudową miejscowości  
Zagospodarowanie gruntu zadowalające ocena uwzględnia dobrej jakości ogrodzenie całej nieruchomości, sto-

sunkowo niską jakość budynku i wiat, a także dobrze zagospodarowany  
staw na działkach 

Funkcjonalność  dobra działki tworzą kompleks gruntowy o korzystnym kształcie 
Warunki gruntowe słabe zasadniczy wpływ na tę ocenę ma wysoki poziom wód gruntowy na tym 

obszarze 

Zestawienie cech nieruchomości porównawczych 
Lp. Rodzaj informacji Obiekt 

porównywany 1 
Obiekt 

porównywany 2 
Obiekt 

porównywany 3 
1. Miejscowość Karolew Zaspy Miłkowskie Domaniew 
2. Położenie dobre zadowalające średnie 
3. Lokalizacja średnia słaba słaba 
4. Zagospodarowanie gruntu zadowalające słabe słabe 
5. Funkcjonalność  dobra słaba średnia 
6. Warunki gruntowe średnie słabe dobre 
7. Data transakcji 29.04.2021 20.03.2020 24.02.2020 
8. Cena transakcyjna 120 000 260 000 200 000 
9. Cena 1 ha powierzchni 77 414 29 612 77 220 
10. Poprawka  z powodu upływu czasu 1,00 1,00 1,00 
11. Cena  z uwzględnieniem upływu czasu 77 414 29 612 77 220 



18 
 

 
Analiza porównawcza nieruchomości - określenie wartości rynkowej m2 powierzchni gruntu nieruchomości   

    Wpływ Zakres Obiekt Obiekt porównywany 1 Obiekt porównywany 2 Obiekt porównywany 3 

    % kwotowy wyceniany Karolew Zaspy Miłkowskie Domaniew 

Cechy rynkowe Strefy   poprawek   Waga Popraw- Waga Popraw- Waga Popraw- 

      Kamionaczyk Ocena cechy ka Ocena cechy ka Ocena cechy ka 

        w % w zł w % w zł w % w zł 

  dobre                       

Położenie  zadowalające 20 13303 średnie dobre -20,00 -13303 zadowal. -10,00 -6651 średnie 0,00 0 

  średnie                       

  dobra                       

Lokalizacja  średnia 20 13303 średnia średnia 0,00 0 słaba 10,00 6651 słaba 10,00 6651 

  słaba                       

  zadowalające 

Zagospodarowanie średnie 30 19954 zadowalające zadowal. 0,00 0 słabe 30,00 19954 słabe 30,00 19954 

gruntu słabe                     

dobra 

Funkcjonalność  średnia 20 13303 dobra dobra 0,00 0 słaba 20,00 13303 średnia 10,00 6651 

  słaba                       

  dobre                       

Warunki gruntowe średnie 10 6651 słabe średnie -5,00 -3326 słabe 0,00 0 dobre -10,00 -6651 

  słabe                       

Suma poprawek 100 66513     -25,00 -16628   50,00 33257   40,00 26605 

Wartość bezwzględna poprawek     25,00     70,00     60,00   

Waga poprawek 0,5170     0,2070     0,2760   

Cena 1 ha nieruchomości porównawczych 77 414     29 612     46 563     

Wartość poprawiona 1 ha nieruchomości porównawczych 60 786     62 869     73 168     

Wartość rynkowa 1 ha wycenianej nieruchomości (średnia ważona) 64 634 słownie:  sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery złote czterdzieści cztery grosze 

 
Wartość rynkowa działek nr 155/3 i 155/4 wynosi: 

2,3266 ha   x   64 634 zł/ha   =   150 377 zł. Zaokrąglono do 150 000 zł 
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9.2 Określenie wartości rynkowej działki nr 216/3 
Jako jednostkę porównawczą i czynnik kreujący wartość przyjmuję 1 ha powierzchni gruntów rol-
nych. Wartość równa jest iloczynowi wartości jednostki porównawczej, tj. 1 ha gruntu i powierzch-
ni działki. 
 
Ocena danych do wyceny - próbka reprezentatywna transakcji  
Dane wejściowe z pkt. 7 – tab. 3 Analiza rynku  
Lp. Cena kolejno Cena rosnąco Współczynnik 
  zł/ha zł/ha (rosnąco) Cena/Cena średnia  
1. 56 797 20 000 0,544 
2. 22 115 22 115 0,601 
3. 24 194 23 077 0,627 
4. 23 077 24 194 0,658 
5. 35 714 27 885 0,758 
6. 38 889 35 714 0,971 
7. 20 000 38 462 1,045 
8. 38 462 38 889 1,057 
9. 27 885 56 797 1,544 
10. 59 481 58 140 1,580 
11. 58 140 59 481 1,616 

 
Współczynnik C min / C średnia: 0,544 
Współczynnik C max / C średnia: 1,616 
Średnia arytmetyczna:  36 796 zł/ha 
Cena minimalna:   20 000 zł/ha 

Cena maksymalna:   59 481 zł/ha 
 
Zestawienie cech nieruchomości wycenianej: 
Wyszczególnienie Cecha Uzasadnienie 
Kompleks rolniczej przydatności żytni  Współczynnik bonitacji 0,42 zawiera się w zakresie od 

0,35 do 0,64 
Lokalizacja  dobra Położenie przy drodze asfaltowej, stosunkowo niewielka 

odległość do zwartej zabudowy wsi 
Funkcjonalność średnia Działka o korzystnym kształcie, ocenę pogarsza wysoki 

poziom wód gruntowych 
 
Oszacowanie wartości rynkowej działki 

Lp. Analizowana  Waga Zakres współczynników Zastosowana Współczynnik 
  cecha cechy korygujących skala dla nieruchomości 
    w % od do   wycenianej 
          pszenny słaby   

  Kompleks przydatności        żytni dobry   
1 rolniczej 50 0,272 0,808 żytni  0,451 
          żytni słaby   
        dobra   
2 Lokalizacja 30 0,163 0,485 średnia 0,485 
          słaba   
          zadowalająca   
3 Funkcjonalność 20 0,109 0,323 średnia 0,216 
          słaba   

  Razem 100 0,544 1,616 x 1,152 

 
Wartość rynkowa jednostki porównawczej działki równa jest iloczynowi ceny średniej  
i sumy współczynników korygujących.  

36 796 zł/ha    x    1,152  =   42 389 zł/ha.   
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Wartość rynkowa działki wynosi: 

0,3036 ha   x   42 389 zł/ha   =  12 869,30 zł. Zaokrąglono do 13 000 zł 
 
9.3 Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości 
Wartość nieruchomości stanowi sumę obu oszacowanych powyżej wartości: 

150 000 zł  +  13 000 zł =  163 000 zł 
gdzie: 
150 000 zł – wartość rynkowa działek nr 155/3 i 155/4 
  13 000 zł – wartość rynkowa działki nr 216/3 

 
10. Wynik końcowy wyceny wraz z uzasadnieniem 
Wartość rynkowa nieruchomości (WR) wynosi: 163 000 zł, słownie złotych: sto sześćdziesiąt trzy 
tysiące. 
 
Wycenę przeprowadzono zgodnie z zasadami stosowanymi przy wycenie dla nieruchomości, które 
mogą być przedmiotem obrotu w oparciu o przepisy prawa i uznaną praktykę, przyjmując, że uzy-
skana wartość rynkowa stanowi szacunkową kwotę jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieru-
chomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych. Wartość rynkową nierucho-
mości obliczono jako sumę wartości odrębnych pod względem funkcjonalnym części. Wartość obu 
części określono stosując podejście porównawcze. Analizując wynik wyceny, wartości jednostek 
porównawczych odnoszące się do obu części zawierają się w przedziałach cen jednostkowych nie-
ruchomości porównawczych, jest więc możliwa do uzyskania w obrocie rynkowym. Ceny ofertowe 
podobnych nieruchomości są obecnie wyższe od wartości oszacowanej.  
 
11. Klauzule i ustalenia dodatkowe 
 Operat sporządzony został zgodnie z przepisami prawa i powszechnymi krajowymi zasadami 

wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 
 Oszacowana wartość nie uwzględnia wpływu ograniczeń wynikających z ostrzeżeń w dziale III 

księgi. 
 Wartość nieruchomości nie została pomniejszona o istniejące obciążenia hipoteczne.  
 Operatu nie można wykorzystywać do żadnego innego celu niż cel określony w operacie. 
 Wartość rynkową nieruchomości określono na podstawie cen nieruchomości bez kosztów trans-

akcji kupna-sprzedaży oraz związanych z tymi transakcjami podatków i opłat.   
 W związku z wydaną dla działek nr 155/3 i 155/4 decyzją o warunkach zabudowy, stosownie do 

art. 11 ust. 2 ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz o zmianie  niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 585), zbycie działek nie podle-
ga ograniczeniom w sprzedaży, wynikającym z przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolne-
go ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052).  

 
 

Pieczęć i podpis autora operatu: 
 
 

Załączniki 
 Wydruk treści księgi wieczystej 
 Wypis z rejestru gruntów 
 Kopia mapy do celów opiniodawczych 
 Kopia zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości 
 Kopia polisy OC rzeczoznawcy 

 
 


