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Wyciąg z operatu: 

 
Przedmiot  
wyceny 
 

 
Nieruchomość położona przy ul. Koźmińskiej 18 w Warcie w powiecie sie-
radzkim, województwie łódzkim złożona z działki nr 78/1 o powierzchni 
0,0506 ha, zabudowana domem jednorodzinnym i przydomowym budyn-
kiem gospodarczym. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sieradzu VI 
Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 
SR1S/00007937/0. 
 
Budynek mieszkalny: Budynek z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i jedną 
podziemną, wybudowany ok. 1980 r., częściowo wyremontowany w latach 
2010-12., zlokalizowany w zabudowie bliźniaczej. Powierzchnia użytkowa do-
mu wynosi 135,33 m2. 
 
Dostęp do drogi publicznej 
Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do gminnej drogi publicznej, tj. ul. Koź-
mińskiej, na wysokości nieruchomości oznaczonej działką nr 88/1. 
 
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z uchwałą nr XV/75/11 Rady Gminy i 
Miasta w Warcie z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Warty, nierucho-
mość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-
nej symbolem B32 MN. 
 

Cel wyceny Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla postępowania upadłościowego 

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi: 357 000 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 

zakresie 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 Rzeczoznaw-

ców Majątkowych i Łódzkiego Stowarzyszenia Analityków Rynku Nie-
ruchomości.  
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1. Informacje podstawowe  

1.1 Przedmiot wyceny 
Nieruchomość położona przy ul. Koźmińskiej 18 w Warcie w powiecie sieradzkim, województwie 
łódzkim, złożona z działki nr 78/1 o powierzchni 0,0506 ha, zabudowana domem jednorodzinnym i 
przydomowym budynkiem gospodarczym. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sieradzu VI 
Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr SR1S/00007937/0. 
 

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

 
3. Podstawy sporządzenia operatu i źródła danych  
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 Krajowy Standard Wyceny Podstawowy: Wartość rynkowa. 
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 obszaru powiatu sieradzkiego prowadzony przez Starostwo 
Powiatowe w Sieradzu oraz podobne rejestry z powiatów sąsiednich. 

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

nieruchomości.  
 

3.4.2.Źródła danych o nieruchomości 
 Księga wieczysta nr SR1S/00007937/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Sieradzu,  

VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Badanie księgi przeprowadzono przy pomocy internetowej 
przeglądarki ksiąg wieczystych. Wydruk treści księgi stanowi załącznik do operatu. 

 Ewidencja gruntów Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Kopia wypisu z rejestru gruntów 
stanowi załącznik do operatu. 

 Uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 21.12.2011 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Warty. 

 Mapa satelitarna (www.geoportal.gov.pl). 
 Wywiad środowiskowy. 
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 Oględziny, pomiary 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 danych z ewidencji gruntów. 
 
Stan nieruchomości według księgi wieczystej: 
numer księgi SR1S/00007937/0 
typ księgi nieruchomość gruntowa 

Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości 
numer działki 78/1 
obręb ewidencyjny (numer, nazwa) 9, Warta 
położenie (województwo, powiat, gmina, miejscowość) łódzkie, sieradzki, Warta, Warta 
ulica Koźmińska 18 
sposób korzystania R – grunty rolne 
obszar całej nieruchomości 0,0506 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 / 41059 / 16 - 2016-10-06, 14:55:31 

2. REP.C. / KOMO / 40370 / 16 - 2016-10-05, 15:50:02 
 

1. rodzaj wpisu ostrzeżenie 
treść wpisu zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości do czasu prawomocnego 

zakończenia postępowania  w sprawie o sygn. akt I C 108/14 
inna osoba prawna Biuro Informacyjno-Prawne „AKCEPT” Spółka Akcyjna 

2. rodzaj wpisu ostrzeżenie 
treść wpisu wszczęcie egzekucji 
rodzaj zmiany 10 ujawnionych przyłączeń wierzycieli do egzekucji  
inna osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą 
prawną 

1. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu 
2. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu 
3. AMAGO Sp. z o.o. 
4. Grausch I i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o.  

5. Biuro Informacyjno-Prawne „AKCEPT” Spółka Akcyjna 

6. Getin Noble Bank S.A. 

7. Bank Gospodarstwa Krajowego 

8. Getin Noble Bank S.A. 

9. Bank Gospodarstwa Krajowego 

osoba fizyczna 1. Zenon Wawrzyniak 

2. Krzysztof Kołodziej 

Dział IV - Hipoteka 
1. Hipoteka umowna zwykła 376 656,25 zł na rzecz Getin Noble Banku S.A. w Warszawie, 
2. Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 263 659,38 zł na rzecz Getin Noble Banku S.A. w Warszawie, 
3. Hipoteka przymusowa w kwocie 16 233,99 zł na rzecz Biura Informacyjno-Prawnego Akcept, 
4. Hipoteka przymusowa w kwocie 75522 zł, na rzecz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sieradzu, 
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5. Hipoteka przymusowa w kwocie 83058,11 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
6. Hipoteka przymusowa w kwocie 26477,28 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  
7. Hipoteka przymusowa w kwocie 3930,41 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
8. Hipoteka przymusowa w kwocie 3373,53 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
9. Hipoteka przymusowa w kwocie 1232,82 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
10. Hipoteka przymusowa w kwocie 1401,87 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
11. Hipoteka przymusowa w kwocie 2379,45 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Łodzi 

 
Stan nieruchomości według ewidencji gruntów: 

województwo łódzkie 
powiat sieradzki 
jednostka ewidencyjna Warta – miasto 
obręb 0009 
numer działki 78/1 
obszar nieruchomości 0,0506 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 położenia, opis gruntu i jego zagospodarowa-
nia oraz opis budynku mieszkalnego.  
 

5.2.1 Otoczenie i położenie  
Warta to niewielkie (3,6 tysięcy mieszkańców) miasto w powiecie sieradzkim, położone przy dro-
dze Sieradz – Turek, Koło, w odległości 15 km od Sieradza - siedziby powiatu. Znajdują się tu nie-
wielkie zakłady produkcyjno-usługowe, zespół szkół ponadpodstawowych, dwa banki spółdzielcze, 
oraz inne typowe dla gmin wiejsko-miejskich firmy usługowe. Znaczny odsetek mieszkańców pro-
wadzi gospodarstwa rolne. Bezrobocie duże, przekracza poziom 12 %. Aktywność budowlana nie-
wielka. Teren gminy charakteryzuje się dość mocno zróżnicowaną  „rolniczą przestrzenią produk-
cyjną”. Większość dysponuje glebami żyznymi i odznacza się wysokim poziomem kultury rolnej. 
Gmina posiada dużo terenów rekreacyjnych. Większość znajduje się nad „Zalewem Jeziorsko”. Jest 
to sztuczny zbiornik wodny na Warcie, pod względem wielkości drugi w Polsce (250 ha lustra wo-
dy). Okolice Zalewu i rozległe kompleksy leśne tworzą dobre warunki do wypoczynku, wędkowa-
nia, kąpieli i uprawiania sportów wodnych. 
 
Położenie  
Ulica Koźmińska, przy której jest nieruchomość, znajduje się w pośredniej części miasta, w obrębie 
osiedla domków jednorodzinnych. Zabudowę osiedla głównie stanowią domy jednorodzinne po-
wstałe w latach 70-90.; w centralnej części osiedla jest obiekt szkoły podstawowej. Ulica Koźmiń-
ska to droga o znaczeniu lokalnym, w obrębie osiedla ma nawierzchnię asfaltową, wyposażona jest 
w chodnik i oświetlenie.  
 
Lokalizacja 
Nieruchomość znajduje się w środkowej części ulicy, naprzeciwko gmachu szkoły podstawowej. W 
sąsiedztwie jest typowa dla osiedla opisana powyżej zabudowa mieszkalna. Nieruchomość przylega 
do ulicy Koźmińskiej i ma urządzony z niej zjazd.  
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lokalizacja nieruchomości 
 

  
ulica Koźmińska na wysokości nieruchomości, sąsiedztwo 

 
5.2.2 Opis gruntu i jego zagospodarowania 
Nieruchomość ma kształt regularnego prostokąta o szerokości 14 m frontowego boku, wyposażona 
jest w przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Nieruchomość 
w całości jest ogrodzona. Front i jeden z boków wykonane są z przęseł metalowych; ogrodzenie 
drugiego boku to starszy płot metalowy; z tyłu jest ogrodzenie z prefabrykowanych elementów be-
tonowych. We frontowym ogrodzeniu jest furtka i dwuskrzydłowa brama. Wjazd na nieruchomość i 
podjazdy do garaży w domu i budynku gospodarczym są utwardzone  
 
5.2.3 Opis zabudowań  
Na działce znajduje się dom jednorodzinny i przydomowy budynek gospodarczy. Z analizy mapy 
nieruchomości wynika, że budynki nie naruszają granic nieruchomości sąsiednich. 
 

Budynek mieszkalny 
Budynek w zabudowie bliźniaczej, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i jedną podziemną, wy-
budowany ok. 1980 r., częściowo wyremontowany w latach 2010-12.  
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front budynku 

 
tył budynku 
 
Powierzchnie budynku określone na podstawie obmiaru przeprowadzonego przez rzeczoznawcę, 
wg normy PN-ISO 9836:1997 (wymiary poszczególnych pomieszczeń znajdują się w dokumentacji 
rzeczoznawcy): 

powierzchnia zabudowy: 86,00 m2 
powierzchnia użytkowa:  135,33 m2 

 
Opis konstrukcyjno-budowlany budynku: 

 ławy fundamentowe betonowe, ściany piwnic z cegły ceramicznej, cokół budynku wyłożony 
płytkami klinkierowymi – stan płytek dość słaby - część z nich odpada, 

 ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej, zewnętrzna termoizolacja ze styropianu, tynk 
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zewnętrzny cienkowarstwowy mineralny, 
 ściany wewnętrzne i działowe z cegły pełnej i bloczków gazobetonowych, 
 więźba dachowa drewniana, dach trzyspadowy, pokryty blachą profilowaną, orynnowanie z pro-

fili PCW, 
 stropy nad wszystkimi kondygnacjami żelbetowe monolityczne,  
 stolarka okienna jednoramowa z profili PCW, na parterze wyposażona  w rolety zewnętrzne, 
 stolarka drzwiowa ramowa w okleinie drewnopodobnej, brama garażowa uchylna,  
 schody żelbetowe, wykończone drewnem, 
 instalacje: elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna, CO i CWU w oparciu o piec na „ekogro-

szek”. 
 
Układ pomieszczeń 
W parterze budynku jest salon, kuchnia, pokój, łazienka, korytarz i wiatrołap. Na piętrze są 4 poko-
je, łazienka, WC, korytarz i pralnia. W piwnicy jest garaż jednostanowiskowy, kotłownia ze skła-
dem opału oraz pomieszczenia ogólnogospodarcze. Wysokość pomieszczeń piwnic – 2,10 m. 
Pomieszczenie Powierzchnia [m2] 

Parter 64,42 
Salon 30,25 
Kuchnia 7,27 
Wiatrołap 5,40 
Korytarz 5,00 
Pokój 10,25 
Łazienka 6,25 

Piętro 70,91 
Pokój 12,00 
Przedpokój 6,90 
Pokój 15,45 
Pokój 14,16 
Łazienka 4,10 
Pralnia 7,25 
WC 0,80 
Pokój 10,25 

RAZEM 135,33 

 
Przykłady pomieszczeń 

Parter 

 
salon  

kuchnia 
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korytarz 

 
wiatrołap 

 
łazienka 

  
pokój 

 
klatka schodowa (widok z piętra) 

 

Piętro 

 
pokój 

 
pokój 
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pokój 

 
przewdpokój 

 
łazienka 

  
pralnia 

 
WC 

Piwnica 

 
kotłownia 

 
pomieszczenie gospodarcze 

 
Wykończenie wnętrz: 
Posadzki: W większości pomieszczeń (pokoje, przedpokój na piętrze) podłogi wyłożone są panela-
mi, w salonie jest parkiet; w pozostałych pomieszczeniach są płytki ceramiczne. Ściany i sufity wy-
kończone są części gładziami gipsowymi i malowaniem; w łazienkach, WC oraz kuchni i pralni jest 
glazura. Większość elementów wykończenia i wyposażenia pochodzi z okresu remontu, ale są też 
elementy starsze. Zastosowane materiały wykończeniowe charakteryzują się średnią jakością i ade-
kwatnym do wieku zużyciem technicznym i funkcjonalnym.  
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Ocena stanu technicznego i funkcjonalnego oraz standardu wykończenia i wyposażenia budynku  
Biorąc pod uwagę wiek budynku, rodzaj konstrukcji, jakość materiałów budowlanych, jakość wy-
kończenia i wyposażenia oraz zużycie techniczne i funkcjonalne: 

- stan techniczny budynku oceniam jako zadowalający, 
- standard wykończenia i wyposażenia – średni. 

 

Budynek gospodarczy 
Budynek pochodzi z tego samego okresu, co dom, usytuowany jest w tylnej granicy działki. Ściany 
murowane w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, z wykończeniem tynkiem cemen-
towowapiennym, zakończony dachem jednospadowym, pokrytym blachą. Drzwi zewnętrzne drew-
niane, brama garażowa uchylna – z blachy w ramach stalowych.   Budynek wyposażony jest w in-
stalację: elektryczną. Znajduje się w nim pomieszczenie gospodarcze i garaż jednostanowiskowy. 
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 36 m2. Stan techniczny budynku – zadowalający.  
 

 
 

6. Uwarunkowania planistyczne terenu, na którym znajduje się nieruchomość 
Zgodnie z uchwałą nr XV/75/11 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 21.12.2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Warta, nie-
ruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbo-
lem B32 MN. 
 

7. Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości 
Stosownie do § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie 
wyceny i nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego dokonano analizy rynku nierucho-
mości, w zakresie cen transakcyjnych w obrocie wtórnym. Zgodnie z notą interpretacyjną „Zasto-
sowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości” stanowiącą element Powszechnych 
Krajowych Zasad Wyceny Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Mająt-
kowych, na potrzeby wyceny określono właściwy rynek nieruchomości podobnych, biorąc pod 
uwagę przedmiot, zakres i cel wyceny oraz dostępność danych, przedstawiając w szczególności: 
 Rodzaj rynku: rynek nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi wybudowanymi 

w latach 70-90. 
 Okres badania cen: lata 2019-21, 
 Obszar rynku: miasto Warta oraz pobliskie miasta o podobnej wielkości, takie jak: Szadek, 

Warta, Błaszki, Złoczew, Koźminek i Dąbie, 
 Popyt-podaż: Badany segment rynku nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi 

na terenie małych miast liczących 2 – 4 tys. mieszkańców jest rynkiem niewielkim i w poszcze-
gólnych miastach obejmuje pojedyncze transakcje sprzedaży. W obrocie na tych terenach domi-
nują domy w wieku podobnym do wieku domu nieruchomości wycenianej tj., pochodzące z lat 
70-90. Ceny w analizowanym okresie zawierały się w zakresie od 300 000 do 460 000 zł, przy 
czym większość cen zawiera się w wąskim zakresie między 340 000 - 380 000 zł Czas ekspozy-
cji tego typu nieruchomości na rynku nie przekracza 9 miesięcy.  
Z doświadczenia zawodowego, badań rynku i obserwacji preferencji nabywców wynika, że w 
przypadku nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi najważniejszymi czynni-
kami, decydującym o cenie jest jakość budynku mieszkalnego, na którą składa się stan technicz-
ny oraz standard wykończenia i wyposażenia. Wpływ tych cech szacuję na poziomie 50% z ΔC. 



13 
 

 
Z doświadczenia zawodowego, badań rynku i obserwacji preferencji nabywców oraz zgodnie z 
powszechną wiedzą ceny nieruchomości uzależnione są w głównym stopniu od położenia. Po-
nieważ jednak analiza obejmuje rynek bardzo podobny pod względem rodzaju i obszaru, obej-
mujący małe miasta, które charakteryzują się taką samą dostępnością do podstawowych usług, 
ceny nieruchomości są tu zbliżone, a zróżnicowanie cen wynikające z położenia jest tu stosun-
kowo małe. Wpływ tej cechy na ceny nieruchomości obliczono na poziomie 10%.  
 
Kolejnym czynnikiem, mającym znaczny wpływ na cenę jest wielkość i jakość zagospodarowa-
nia gruntu. Zwraca się tu uwagę nie tylko na wielkość powierzchni nieruchomości, ale w rów-
nym stopniu na jej kształt oraz jakość zagospodarowania. Cenione są wszelkiego rodzaju nasa-
dzenia roślinne, obiekty architektury ogrodowej, jak również utwardzenia dojść i podjazdów. Na 
podstawie systematycznie prowadzonego rozpoznania rynku oceniam, że wielkość i zagospoda-
rowanie gruntu wpływa na ceny w ok. 15%.  
 
Ważnym czynnikiem wpływającym na ceny jest wielkość powierzchni użytkowej budynków 
mieszkalnych. Obowiązuje tu zasada, że większe budynki uzyskują niższe ceny w przeliczeniu 
na 1 m2 powierzchni użytkowej. Wpływ tej cechy na ceny jest znaczny, ale w zakresie wziętych 
pod uwagę w wycenie nieruchomości porównawczych nie przekracza 15%.   
 
Dodatkowa zabudowa towarzysząca budynkom mieszkalnym oraz dodatkowe powierzchnie w 
tych budynkach (piwnice) wpływają na ceny nieruchomości w skali ok.10%.  
 
Wycenę przeprowadzono w oparciu o 6 transakcji sprzedaży nieruchomości z domami o stosun-
kowo największym podobieństwie. Ceny 1 m2 powierzchni użytkowej zawierają się w zakresie 
od 2143 do 2966 zł. Wpływ poszczególnych cech na ceny oraz opis tych cech zawarto w tabe-
li 3. 
 

 Trend zmiany cen na rynku: Analiza średnich cen nieruchomości zabudowanych domami jedno-
rodzinnymi w budowie wskazuje, że w badanym okresie ceny były stabilne, nie uległy znaczą-
cym zmianom. Uznano zatem, że ceny transakcyjne z analizy rynku są cenami aktualnymi na 
datę wyceny. Podsumowując, w operacie przyjęto wskaźnik zmiany cen wynoszący: 0,00%. 

 
Tab. 1 Nieruchomości podobne, w oparciu o które przeprowadzono wycenę nieruchomości 
Przy realizacji tych transakcji nie stwierdzono występowania szczególnych warunków sprzedaży. 
Nieruchomości te nie były obciążone żadnymi prawami rzeczowymi. 
Lp. Położenie 

akt notarialny 
Cena w zł Data  

 
Dane o nieruchomości 

1.  Złoczew,  
ul. Burzenińska  

300 000 31.05.2021 Nieruchomość (własność) o powierzchni 1046 m2, zabudo-
wana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Dom z lat 
70., rozbudowany w latach 90, wolnostojący, parterowy z 
poddaszem mieszkalnym. Powierzchnia użytkowa domu 
wynosi 140 m2. Na działce znajduje się też przydomowy 
budynek gospodarczy.  

2.  Złoczew,  
ul. Cegielniana 
 

460 000 28.04.2020 Nieruchomość o powierzchni 0,1072 ha, zabudowana do-
mem jednorodzinnym i trzema budynkami gospodarczymi. 
Dom w obecnej postaci powstał w wyniku rozbudowy star-
szego budynku, przeprowadzonej w 1996 r. Jest to obiekt 
trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przy czym 
najniższą kondygnację nadziemną stanowi przyziemie o 
wysokości pomieszczeń 2,05 m, najwyższą zaś - poddasze 
mieszkalne. Powierzchnia użytkowa domu wynosi 211,35 
m2. Na nieruchomości są też trzy budynki gospodarcze o 
funkcji garażowej i warsztatowej o łącznej powierzchni 185 
m2.  
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3.  Złoczew,  

ul. Słoneczna  
320 000 28.04.2020 Nieruchomość o powierzchni 0,0557 ha, zabudowana do-

mem jednorodzinnym. Dom dwukondygnacyjny z podda-
szem nieużytkowym, wybudowany w 1992 r. Niższą kon-
dygnację stanowi tzw. wysokie piwnice, w części użytko-
wane jako mieszkalne. Powierzchnia użytkowa domu wyno-
si 117,77 m2.  

4.  Błaszki,  
ul. Projektowana 

350 000 21.01.2020 Nieruchomość (własność) o powierzchni 575 m2, zabudo-
wana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Dom z 
1989 r., wolnostojący, parterowy z poddaszem mieszkal-
nym. Powierzchnia użytkowa domu wynosi 127,90 m2. Na 
działce znajduje się też przydomowy budynek gospodarczy. 

5.  Warta,  
Pl. bł. Ojca Rafała  

375 000 20.12.2019 Nieruchomość (własność) o powierzchni 1118 m2, zabudo-
wana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Dom z 
1991 r., wolnostojący, dwukondygnacyjny, całkowicie 
podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa domu wynosi 
136,50 m2. Na działce znajdują się też dwa budynki gospo-
darcze, z których jeden pierwotnie użytkowany był jako 
sklep (od kilkunastu lat nieczynny). 

6.  Dąbie, 
ul. Wyszyńskiego 

350 000 30.06.2021 Nieruchomość o powierzchni 0,0491 ha, zabudowana bu-
dynkiem domu jednorodzinnego i przydomowym budyn-
kiem gospodarczym. Dom to budynek z przełomu lat 
70/80., przebudowany w 1999 r. Jest to obiekt wolnostoją-
cy, dwukondygnacyjny, przy czym drugą kondygnację sta-
nowi poddasze mieszkalne. Powierzchnia użytkowa budyn-
ku wynosi 146,00 m2. 
 

7.  Koźminek,  
ul. Ciasna 

430 000 13.07.2020 Nieruchomość (własność) o powierzchni 3300 m2, zabudo-
wana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Dom z 
1979 r., wolnostojący, dwukondygnacyjny. Powierzchnia  
użytkowa domu  wynosi 145 m2.  

 
Tab. 2 Zestawienie cen nieruchomości i powierzchni użytkowej budynków z tab. 1. 
Lp. Powierzchnia użytkowa  w m2 Cena w zł Cena m2 w zł 

1. 140,00 300 000 2143 
2. 211,35 460 000 2176 
3. 117,77 320 000 2717 
4. 147,00 350 000 2381 
5. 136,50 375 000 2747 
6. 146,00 350 000 2397 
7. 145,00 430 000 2966 

Z powyższych danych wynika, że cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych za-
wiera się w zakresie od 2143 do 2966 zł/m2. ΔC = 823 zł/m2. 
 
Tab. 3 Określenie cech rynkowych i ich wpływu na poziom cen nieruchomości zabudowanych 
starszymi budynkami mieszkalnymi: 
Cechy rynkowe i ich wagi określono w oparciu o własną bazę danych o cenach i cechach nierucho-
mości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, będących przedmiotem obrotu 
rynkowego oraz na podstawie badań i obserwacji preferencji potencjalnych nabywców. Z charakte-
rystyki budynków wynika, że były to obiekty o podobnej dobrej funkcjonalności.  
Z tego względu w zestawieniu nie uwzględniono tej cechy jako czynnika różnicującego nierucho-
mości.  
Lp. Cecha Strefy Waga w % 
1.  Stan techniczny 

Uwzględnia przede wszystkim: zużycie 
techniczne, jakość materiałów budowla-
nych i instalacyjnych, przeprowadzone 
remonty i modernizacje oraz estetykę 
obiektu. 

zadowalający (budynek po kapitalnym remoncie 
przeprowadzonym w ostatnich latach. Ściany ze-
wnętrzne posiadają termoizolację, nowe pokrycie 
dachu i stolarka okienna) 

25,0 
25 

średni (budynek remontowany w ograniczonym stop-
niu) 

0,0 
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2.  Standard wykończenia i wyposażenia 

Uwzględnia jakość elementów wykoń-
czenia i wyposażenia w tym zużycie 
techniczne, jakość materiałów wykoń-
czeniowych, przeprowadzone remonty i 
modernizacje, funkcjonalność wnętrz, 
układ wnętrz. 

zadowalający (wnętrza po gruntownym remoncie 
przeprowadzonym w ostatnich latach, dobra jakość 
wykończenia i wyposażenia) 

25,0 

25 

średni (wnętrza systematycznie remontowane, wystę-
pują elementy wykończenia zarówno nowe, jak i star-
sze lub wnętrza po remoncie przeprowadzonym ok.  
10 lat temu) 

12,5 

słaby (elementy wykończenia i wyposażenia pocho-
dzące z okresu budowy, charakteryzujące się bardzo 
dużym stopniem zużycia technicznego i funkcjonalne-
go  

0,0 

3.  Wielkość powierzchni 
Uwzględnia wpływ wielkości po-
wierzchni domu na cenę jednostkową 
nieruchomości. 

ocena określana w sposób liniowy:  
maksymalna wartość dla powierzchni najmniejszej – 
117,77 m2 

15,0 
10 

minimalna wartość dla powierzchni największej – 
211,35 m2 

0,0 

4.  Dodatkowe powierzchnie i zabudowa 
gospodarcza 
 

zadowalające (dodatkowe budynki gospodarcze i 
piwnice w budynkach mieszkalnych) 

10,0 

10 
średnie (dodatkowe budynki gospodarcze lub piwnice 
w budynkach mieszkalnych) 

5,0 

brak (dodatkowa zabudowa o niewielkiej powierzchni 
użytkowej bądź brak dodatkowych powierzchni) 

0,0 

5.  Położenie 
Uwzględnia położenie ogólne i szczegó-
łowe: dostęp do głównych szlaków 
komunikacyjnych, punktów handlowo-
usługowych, szkół, dojazd, sąsiedztwo. 

atrakcyjne (położenie w obrębie zwartej zabudowy 
miasta, dobry dostęp do podstawowych usług) 

10,0 

10 
dość atrakcyjne (położenie na peryferiach miasta, 
gorszy dostęp do podstawowych usług) 

0,0 

6.  Grunt i jego zagospodarowanie 
Uwzględnia wyposażenie techniczne, 
powierzchnia, kształt, zagospodarowa-
nie. 

dobre (działka o dużej powierzchni pow. 2000 m2 
zadowalające zagospodarowanie, kompletne uzbroje-
nie techniczne) 

15,0 

15 
zadowalające (działka średniej wielkości – ok. 
1000 m2, o korzystnym kształcie, kompletne uzbroje-
nie techniczne, typowe ogrodzenie) 

7,5 

średnie (mała działka o powierzchni poniżej 800 m2) 
0,0 

 
8. Sposób wyceny 
Oszacowania wartości rynkowej dokonano na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nierucho-
mościami, 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, które 
mogą być przedmiotem obrotu określa się wartość rynkową.  Zgodnie z art.151 ust. 1 ustawy war-
tość 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.  
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Biorąc pod uwagę występujące w obrocie nieruchomości podobne, do oszacowania wartości ryn-
kowej nieruchomości zastosowano podejście porównawcze. Podstawowym założeniem w tym po-
dejściu 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 ust 16 ugn przez nieruchomość podobną należy rozumieć nieruchomość, która jest 
porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny ze względu na położenie, stan 
prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość. 
 
Biorąc pod uwagę niewielką ilość nieruchomości podobnych, do wyceny zastosowałem metodę po-
równywania nieruchomości parami. Procedura postępowania przy zastosowaniu metody porówny-
wania parami: 

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) 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). 
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9. Określenie wartości nieruchomości 
Wycena obejmuje określenie wartości rynkowej nieruchomości. Zgodnie z notą interpretacyjną „Za-
stosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości” stanowiącą element Powszech-
nych Krajowych Standardów Zasada Wyceny, rzeczoznawca majątkowy określa jednostkę porów-
nawczą, do której odnosi się cena transakcyjna, a także stosuje identyczne jednostki dla nierucho-
mości wycenianej i nieruchomości porównawczych (np. m2

 powierzchni gruntu, m2 powierzchni 
budynku, m3

 kubatury). W przypadku nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, 
jednostką porównawczą, która w najlepszy sposób odnosi się do ceny nieruchomości jest 1 m2 po-
wierzchni użytkowej domu. Wobec powyższego do obliczenia wartości jako jednostkę porównaw-
czą przyjmuję 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Oszacowana wartość rynkowa 
jednostki porównawczej uwzględnia wartość gruntu nieruchomości i jego zagospodarowania. War-
tość rynkowa nieruchomości równa jest iloczynowi oszacowanej wartości jednostki porównawczej i 
powierzchni użytkowej domu.  
 
Zestawienie cech nieruchomości wycenianej i nieruchomości porównawczych 

1. Miejscowość 
Warta,  

ul. Koźmińska 
Złoczew,  

ul. Burzenińska 
Warta, pl. bł. 
Ojca Rafała 

Dąbie,  
ul. Wyszyńskiego 

2.    Stan techniczny zadowalający średni zadowalający średni 

3.     
Standard wykończenia i 
wyposażenia 

średni słaby średni zadowalający 

4.    Wielkość powierzchni 135,33 140 136,5 146,00 

5. 
Dodatkowe powierzchnie 
i zabudowa gospodarcza  

zadowalające średnia zadowalające średnia 

6. Położenie atrakcyjne dość  atrakcyjne dość atrakcyjne 

7. Powierzchnia działki w m2  506 1046  1118  491 

8. 
Grunt i jego zagospodaro-
wanie 

średnie zadowalający zadowalający średnie 

9. Data transakcji x 31.05.2021  20.12.2019 30.06.2021 

10. Cena transakcyjna - 300 000  375 000 350 000 

11. 
Cena m2 powierzchni użyt-
kowej zł/m2 

x 2 143 2 747 2 397 

12. 
Poprawka  z powodu upły-
wu czasu 

- 1,00 1,00 1,00 

13. 
Cena  z uwzględnieniem 
upływu czasu 

x 2 143 2 747 2 397 
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Analiza porównawcza nieruchomości - określenie wartości rynkowej jednostki porównawczej 
    Wpływ Zakres Obiekt Obiekt porównywany 1 Obiekt porównywany 2 Obiekt porównywany 3 

    % kwotowy wyceniany Złoczew, ul. Burzenińska Warta, pl. bł. Ojca Rafała Dąbie, ul. Wyszyńskiego 

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

        Warta Ocena cechy  ka w zł Ocena cechy  ka w zł Ocena cechy  ka w zł 

        ul. Koźmińska   w %     w %     w %   

Stan techniczny  zadowalający 25 205,75 zadowalający średni 25,0 205,75 zadowalający 0,0 0,00 średni 25,0 205,75 

  średni                         

  zadowalający 

Standard wykończenia  średni 25 205,75 średni słaby 12,5 102,88 średni 0,0 0,00 zadowalający -12,5 -102,88 

i wyposażenia słaby                         

  117,77 – min.                    

Wielkość powierzchni 211,35 – max. 15 123,45 135,33 140 0,75 6,16 136,5 0,19 1,54 146,00 1,71 14,08 

Dodatkowe powierzchnie zadowalająca 

i zabudowa gospodarcza średnia 10 82,30 zadowalająca średnia 5,0 41,15 zadowal. 0,0 0,00 średnia 5,0 41,15 

  brak                         

  atrakcyjne 10 82,30 atrakcyjne dość  10,0 82,30 atrakcyjne 0,0 0,00 dość 10,0 82,30 

Położenie dość atrakcyjne       atrakcyjne           atrakcyjne     

  dobre                         

Grunt i jego zadowalające 15 123,45 średnie zadowal. -7,5 -61,73 zadowal. -7,5 -61,73 średnie 0,0 0,00 

zagospodarowanie średnie                         

Suma poprawek   100 823,00     45,75 376,51   -7,31 -60,19   29,21 240,40 

Wartość bezwzględna poprawek         60,75     7,69     54,21   

Waga poprawek           0,221     0,520     0,259   

Cena 1 m2 PU budynków nieruchomości porównawczych   2 143     2 747     2 397     

Wartość poprawiona 1 m2 PU budynków porównawczych   2 520     2 687     2 637     

Wartość rynkowa jednostki porównawczej     2637,14 słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych czternaście groszy 

(średnia ważona)               

 
Wartość rynkowa nieruchomości wynosi: 

135,33 m2   x    2637,14 zł/m2   =   356 884,16 zł. Zaokrąglono do 357 000 zł.



 
 

10. Wynik końcowy wyceny wraz z uzasadnieniem 
Wartość rynkowa nieruchomości wynosi: 357 000 zł, słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt siedem 
tysięcy. 

 
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 warunkach rynkowych. Wartość rynkową nieruchomości określono stosując podejście 
porównawcze, metodę porównywania parami, według stanu nieruchomości i cen na dzień wyceny. 
Analizując wynik wyceny, cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku wynosi 2637,14 zł/m2 i za-
wiera się w przedziale cen jednostkowych nieruchomości porównawczych, jest więc możliwa do 
uzyskania w obrocie rynkowym.  
 
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.  
 Dane identyfikujące nieruchomości porównawcze włącznie z numerami aktów notarialnych 

umów sprzedaży znajdują się w archiwum rzeczoznawcy. 
 Operatu nie można wykorzystywać do żadnego innego celu niż określony w operacie. 
 Na etapie obliczeń dokonanych przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel, mogą wystą-

pić drobne różnice nierzutujące na wartość nieruchomości, a wynikające z zaokrągleń kwot po-
średnich.   

 Określona dla potrzeb wyceny ocena stanu technicznego budynków nie stanowi ekspertyzy 
technicznej. 

 Stan prawny ustalono bez wglądu do dokumentu stanowiącego podstawę nabycia nieruchomo-
ści. Wycenę sporządzono przy założeniu, że dokument ten nie zawiera zapisów o in-
nych obciążeniach, które mogłyby mieć wpływ na wartość nieruchomości.  

 Wartość rynkową nieruchomości oszacowano na podstawie cen nieruchomości bez kosztów 
transakcji kupna-sprzedaży oraz związanych z tymi transakcjami podatków i opłat.   

 

 
 
Pieczęć i podpis autora operatu: 
 
 
 

Załączniki: 
 Wydruk treści księgi wieczystej 
 Kopia wypisu z rejestru gruntów 
 Kopia polisy OC rzeczoznawcy. 
 


