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Wyciąg z operatu szacunkowego 

1. Opis nieruchomości:  
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość 
gruntowa niezabudowana o funkcji rolnej, 
oznaczona jako działka nr 163/5 o pow. 0,8120 
ha. Dla szacowanej nieruchomości nie jest 
prowadzona księga wieczysta. 
Nieruchomość położona niekorzystnie – w 
strefie peryferyjnej obrębu Harmęże, ok. 130 m 
na wschód (za zakolem rzeki Wisły) od granicy 
powiatu pszczyńskiego w obszarze gminy 
Miedźna (obręb Wola) oraz ok. 2,5 km na 
zachód od granic administracyjnych miasta 
Oświęcimia, w otoczeniu obszarów 
niezabudowanych – stanowiących tereny zieleni 
nieurządzonej i gruntów rolnych czynnie 

użytkowanych gospodarczo. Tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
znajdują się w odległości ok. 60 m w linii prostej w kierunku południowym, natomiast z uwagi 
na położenie ww. działki tj. pomiędzy torowiskiem kolejowym od północy, wałem rzecznym od 
zachodu i ciekiem wodnym (rowem melioracyjnym) od południa, dostęp do ww. nieruchomości 
jest utrudniony. Ponadto w odległości ok. 100 m w kierunku południowym zlokalizowany jest 
staw Oszust. 
Dojazd do działki średni – brak bezpośredniego dostępu do drogi utwardzonej. Możliwy 
dojazd nieuregulowany prawnie od strony północnej (ul. Wolskiej), jednak z uwagi na wysoką 
skarpę (wał rzeczny), wyjazd w tym kierunku może być utrudniony, nawet dla pojazdów 
silnikowych rolniczych, np. dla ciągnika rolniczego. Od strony południowej (ul. Szumca), z 
uwagi na ukształtowanie terenu i obecność wysokiej niekoszonej trawy (co stwierdzono w 
trakcie oględzin), dojazd możliwy jest wyłącznie dla pojazdów tj. ciągnik rolniczy. Stan 
zagospodarowania – bardzo dobry, działka objęta czynną uprawą kukurydzy, bonitacja gleb 
wysoka (mady, w większości klasy III i częściowo klasy IV). Kształt działki zbliżony do 
foremnego, teren przeważnie płaski i równomierny. Działka bez bezpośredniego dostępu do 
jakichkolwiek sieci uzbrojenia technicznego. Na północ w odległości ok. 25 m, za 
zadrzewieniem przebiega torowisko kolejowe, na zachód w odległości ok. 95 m za skarpą 
(wałem) płynie rzeka Wisła, na południe ok. 6 m znajduje się rów melioracyjny. 
 
2. Cel wyceny: określenie wartości rynkowej nieruchomości do potrzeb postępowania 
upadłościowego. 
3. Zakres wyceny: zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa 
własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. 
4. Zastosowane podejście wyceny: podejście porównawcze, metoda korygowania ceny 
średniej. 
5. Wartość rynkowa nieruchomości:    56 779 zł (69 925 zł/ha) 
Słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 
6. Data opisu i określenia stanu nieruchomości: 21 czerwca 2022 r.   
7. Data sporządzenia operatu:  04 lipca 2022 r. 
8.  Pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego: 
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Informacje z opisu zgodnie z art. 311, 313, 315 i 345 Pr. up. 
 
Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości:  
 
Wartość rynkowa nieruchomości oznaczonej jako działka nr 163/5  
o powierzchni 0,8120 ha wynosi:      56 779 zł (69 925 zł/ha) 
Słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 
 
1. Oznaczenie nieruchomości, jej granice, obszar, oznaczenie księgi wieczystej:  
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o funkcji rolnej, oznaczona 
jako działka nr 163/5 o pow. 0,8120 ha. Dla szacowanej nieruchomości nie jest prowadzona 
księga wieczysta. 
Nieruchomość położona niekorzystnie – w strefie peryferyjnej obrębu Harmęże, ok. 130 m na 
wschód (za zakolem rzeki Wisły) od granicy powiatu pszczyńskiego w obszarze gminy 
Miedźna (obręb Wola) oraz ok. 2,5 km na zachód od granic administracyjnych miasta 
Oświęcimia, w otoczeniu obszarów niezabudowanych – stanowiących tereny zieleni 
nieurządzonej i gruntów rolnych czynnie użytkowanych gospodarczo. Tereny rozproszonej 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się w odległości ok. 60 m w linii prostej w 
kierunku południowym, natomiast z uwagi na położenie ww. działki tj. pomiędzy torowiskiem 
kolejowym od północy, wałem rzecznym od zachodu i ciekiem wodnym (rowem 
melioracyjnym) od południa, dostęp do ww. nieruchomości jest utrudniony. Ponadto w 
odległości ok. 100 m w kierunku południowym zlokalizowany jest staw Oszust. 
Dojazd do działki średni – brak bezpośredniego dostępu do drogi utwardzonej. Możliwy 
dojazd nieuregulowany prawnie od strony północnej (ul. Wolskiej), jednak z uwagi na wysoką 
skarpę (wał rzeczny), wyjazd w tym kierunku może być utrudniony, nawet dla pojazdów 
silnikowych rolniczych, np. dla ciągnika rolniczego. Od strony południowej (ul. Szumca), z 
uwagi na ukształtowanie terenu i obecność wysokiej niekoszonej trawy (co stwierdzono w 
trakcie oględzin), dojazd możliwy jest wyłącznie dla pojazdów tj. ciągnik rolniczy. Stan 
zagospodarowania – bardzo dobry, działka objęta czynną uprawą kukurydzy, bonitacja gleb 
wysoka (mady, w większości klasy III i częściowo klasy IV). Kształt działki zbliżony do 
foremnego, teren przeważnie płaski i równomierny. Działka bez bezpośredniego dostępu do 
jakichkolwiek sieci uzbrojenia technicznego. Na północ w odległości ok. 25 m, za 
zadrzewieniem przebiega torowisko kolejowe, na zachód w odległości ok. 95 m za skarpą 
(wałem) płynie rzeka Wisła, na południe ok. 6 m znajduje się rów melioracyjny. 
 
2. Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz 

przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem: brak 
3. Stwierdzone prawa i obciążenia: 
Dla szacowanej nieruchomości nie jest prowadzona jakakolwiek księga wieczysta. Na 
podstawie danych udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu stwierdzono, iż 
współwłaścicielami nieruchomości złożonej z działki nr 163/5 są Marek Nitka (s. Władysława i 
Stanisławy) oraz Bogusława Nitka (c. Władysława i Józefy) we wspólności ustawowej 
majątkowej małżeńskiej w udz. 1/1 części, na podstawie umowy darowizny nr rep. A 451/97 z 
dnia 06.11.1997 r. Wpływ z dnia 13.11.1997 r., wpis z dnia 26.02.1998 r. 
4. Umowy ubezpieczenia: brak. 
5. Osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i 

pożytki: Marek Nitka (s. Władysława i Stanisławy) oraz Bogusława Nitka (c. Władysława i 
Józefy) we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w udz. 1/1 części. 

6. Sposób korzystania z nieruchomości przez stronę upadłą: nieruchomości 
niezabudowane, czynnie użytkowane gospodarczo pod uprawę kukurydzy na podstawie 
umowy dzierżawy między p. Markiem i p. Bogusławą Nitka – Wydzierżawiającymi oraz p. 
Mateuszem Chrapczyńskiem – Dzierżawcą. Umowa z dnia 01.01.2014 r., ważna do dnia 
31.12.2028 r. 
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7. Zgłoszone prawa do nieruchomości: brak 
8. Inne szczegóły istotne dla przeprowadzenia opisu i oszacowania:   
 Oględziny nieruchomości zostały dokonane w warunkach pełnego dostępu do 

nieruchomości, nie była ograniczona możliwość dostępu do przedmiotu oględzin. 
 Współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości nie byli obecni podczas oględzin 

przedmiotu wyceny dnia 21 czerwca 2022 r. 
 Do celów wyceny wykorzystano powierzchnię pojedynczej działki wynikającą z powiatowej 

ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. Dla 
nieruchomości szacowanej nie jest prowadzona księga wieczysta. 

 Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie obejmuje podatków i opłat związanych 
ze sprzedażą nieruchomości, w tym podatku VAT, który należy ustalić zgodnie z 
wymogami przepisów prawa podatkowego. 

 Na oszacowaną wartość rynkową nieruchomości częściowy wpływ mają przepisy Ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 461). 
Powierzchnia wycenianej nieruchomości nie przekracza 1 ha, choć jest wyższa niż 0,3 ha; 
nieruchomość jest objęta uwarunkowaniami planu miejscowego, a sprzedaż nieruchomości 
nastąpi w ramach postępowania upadłościowego, co spełnia zapisy art. 2a pkt. 3 ust. 9 
w/w Ustawy. 

Ustawa umożliwia w przypadku sprzedaży gruntów rolnych o powierzchni od 0,3 do 1 ha 
zakup również nierolnikom.  
Zgodnie z przepisem tej ustawy Art. 3. 1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej 
prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:  
1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była 
wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz  
2) nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.  
2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej 
nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia. 
Zgodnie z przepisem tej ustawy Art. 4. 1. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w 
wyniku:  
3) orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu 
egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, lub  
– Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu 
tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. 
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:  
1) jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje powiększenie 
gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 
2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania 
nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą;  
2) jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje:  
a) za zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4, albo za zgodą, o której mowa w art. 29a ust. 3 pkt 
1 lit. b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa, lub b) przez osobę bliską zbywcy, c) w wyniku dziedziczenia ustawowego 
albo dziedziczenia przez rolnika indywidualnego, d) przez rolnika indywidualnego w wyniku 
zapisu windykacyjnego, e) przez spółkę, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca,  
f) przez spółkę kapitałową lub grupę kapitałową, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. cb,  
g) przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 
Komunikacyjnym,  
h) przez spółdzielnię produkcji rolnej, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. h,  
i) przez członka spółdzielni produkcji rolnej, o którym mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. i;  
3) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku wykonania umowy z 
następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników 
4) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje między osobami prawnymi, o 
których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. d, tego samego kościoła lub związku wyznaniowego. 
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5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 3 ust. 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu, z tym że:  
1) zawiadomienia dokonuje:  
b) sąd, organ administracji publicznej lub organ egzekucyjny – w przypadku, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 3,  
 
Ustawa umożliwia w przypadku sprzedaży gruntów rolnych o powierzchni od 0,3 do 1 ha 
zakup również nierolnikom, przy czym Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje 
prawo pierwokupu. W praktyce, w takiej sytuacji najpierw notariusz sporządzi warunkową 
umowę sprzedaży, której kopię wyśle Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, a ten ma 
miesiąc na wypowiedzenie się w danej sprawie. Jeżeli KOWR uzna, że jest zainteresowany 
kupnem tej nieruchomości w imieniu Skarbu Państwa, wówczas jego przedstawiciel stawi się 
u notariusza i złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwokupu na zasadach 
określonych w umowie. Jeżeli w terminie miesiąca KOWR nie wypowie się w sprawie lub złoży 
oświadczenie o braku zainteresowania skorzystaniem z prawa pierwokupu, wtedy strony 
umowy mogą u notariusza zawrzeć drugą umowę, tj. umowę przeniesienia własności i dopiero 
na podstawie tej umowy kupujący staje się właścicielem nieruchomości. Prawo pierwokupu 
przez KOWR przysługuje również, jeżeli nabycie nieruchomości następuje w wyniku 
orzeczenia sądu wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu upadłościowym.  
- Na nieruchomości w trakcie oględzin stwierdzono uprawę kukurydzy. Uprawy i zasiewy z 
reguły są częściami składowymi nieruchomości, jeżeli użytkownik jest właścicielem gruntu, a 
naniesienia stanowią jego własność. Jak ustalono, wyceniana nieruchomość objęta jest 
umową dzierżawy zawartą między wspówłaścicielami nieruchomości i Dzierżawcą – osobą 
fizyczną, dnia 01.01.2014 r. na okres 15 lat. Zgodnie z art. 47 Kodeksu cywilnego „przedmioty 
połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowej”. 
Powyższe oznacza, że dokonane przez dzierżawcę zasiewy jednoroczne (uprawa kukurydzy) 
nie stanowią części składowej i są przedmiotem własności dzierżawcy, dlatego też, nie 
podlegają uwzględnieniu w szacowaniu wartości przedmiotowej nieruchomości. 
Poniższe przepisy Prawa upadłościowego wskazują, że Syndyk może wypowiedzieć umowę 
dzierżawy obciążającą przedmiot wyceny - zawartą bez daty pewnej, nawet gdy Upadły nie 
jest w stanie jej wypowiedzieć samodzielnie, lub gdy nie ma ku temu odpowiednich podstaw 
wynikających z treści sporządzonej umowy. Dzierżawca może żądać odszkodowania od 
Syndyka z tytułu niezrealizowania pozostałej części umowy najmu, w tym z tytułu utraconych 
korzyści, gdyby umowa nadal trwała. 
Art. 107. Prawo upadłościowe 
1. Umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego wiąże strony, jeżeli przedmiot umowy 
przed ogłoszeniem upadłości został wydany najemcy lub dzierżawcy. 
2. Pobranie z góry przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości czynszu najmu za czas 
dłuższy niż trzy miesiące, a czynszu dzierżawy za czas dłuższy niż sześć miesięcy, licząc w 
obu przypadkach od dnia ogłoszenia upadłości, jak również rozporządzanie tym czynszem, 
nie zwalnia najemcy lub dzierżawcy od obowiązku zapłaty czynszu do masy upadłości. 
Art. 109. Prawo upadłościowe 
1. Na podstawie postanowienia sędziego-komisarza syndyk wypowiada umowę najmu lub 
dzierżawy nieruchomości upadłego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, 
także wtedy, gdy wypowiedzenie tej umowy przez upadłego nie było dopuszczalne. Sędzia-
komisarz może wydać postanowienie, jeżeli trwanie umowy utrudnia likwidację masy 
upadłości albo gdy czynsz najmu lub dzierżawy odbiega od przeciętnych czynszów za najem 
lub dzierżawę nieruchomości tego samego rodzaju. Na postanowienie sędziego-komisarza 
przysługuje zażalenie. 
2. Druga strona rozwiązanej umowy może dochodzić w postępowaniu upadłościowym 
odszkodowania z powodu rozwiązania umowy najmu lub dzierżawy przed terminem 
przewidzianym w umowie, zgłaszając te wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. 
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 Zgodnie z art. 311 Ustawy – Prawo upadłościowe: 
1. Likwidacji masy upadłości dokonuje się przez sprzedaż z wolnej ręki lub w drodze przetargu 
lub aukcji przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części, 
nieruchomości i ruchomości, wierzytelności oraz innych praw majątkowych wchodzących w 
skład masy upadłości albo przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i 
wykonanie innych jego praw majątkowych. 
1a. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej przysługuje 
prawo wykupu składników majątku służących do prowadzenia działalności w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa państwa.  
1aa. O zamiarze sprzedaży składników majątku służących do prowadzenia działalności w 
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa syndyk zawiadamia Ministra Obrony 
Narodowej, który może przedstawić sędziemu-komisarzowi w terminie: 
1) tygodnia od dnia zawiadomienia – opinię albo 
2) trzydziestu dni od dnia zawiadomienia – oświadczenie o skorzystaniu z prawa wykupu, o 

którym mowa w ust. 1a. 
1ab. Wykup, o którym mowa w ust. 1a, jest dokonywany po cenie sprzedaży ustalonej na 
podstawie dowodu z opinii biegłego, przy czym cena nie może być niższa niż kwota możliwa 
do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, 
pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w 
takim trybie. Koszty opinii biegłego ponosi Skarb Państwa. 
1ac. Na postanowienie ustalające cenę sprzedaży, po której jest dokonywany wykup, o którym 
mowa w ust. 1a, zażalenie przysługuje Ministrowi Obrony Narodowej, wierzycielom oraz 
upadłemu. 
Przedmiotowa nieruchomość nie służy do prowadzenia działalności w dziedzinie 
obronności i bezpieczeństwa państwa, więc ustęp 1a, 1aa, 1ab i 1ac nie dotyczą 
wyceny. 
1ad. W przypadku wykupu składników majątku obciążonych zastawem rejestrowym, 
przepisów art. 327 i art. 328  nie stosuje się. Z ceny sprzedaży wyodrębnia się wartość rzeczy 
obciążonych zastawem i przeznacza się ją na zaspokojenie zastawnika stosownie do 
przepisów art. 336 i art. 340. 
2. W przypadkach wskazanych w ustawie likwidacja ruchomości obciążonych zastawem 
rejestrowym oraz wierzytelności i praw obciążonych zastawem rejestrowym lub zastawem 
finansowym może nastąpić także przez przejęcie ich przez wierzyciela będącego 
zastawnikiem zastawu rejestrowego lub zastawu finansowego, jeżeli umowa o ustanowieniu 
zastawu przewiduje zaspokojenie zastawnika w drodze przejęcia przedmiotu zastawu. 
3. Przepisy dotyczące likwidacji w drodze sprzedaży ruchomości oraz przejęcia ruchomości 
obciążonych zastawem rejestrowym stosuje się odpowiednio do sprzedaży i przejęcia przez 
wierzyciela zwierząt, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona zastawem rejestrowym, jak wskazuje 
treść KW gruntowej, więc ustęp 1ad, 2 i 3 nie dotyczą niniejszej wyceny. 
 Zgodnie z art. 313 Ustawy – Prawo upadłościowe: 
1. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 
Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, 
także powstałe po ogłoszeniu upadłości. 
2. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych 
ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz 
zgłoszonych sędziemu-komisarzowi w terminie określonym w art. 51 ust. 1 pkt 5. W miejsce 
prawa, które wygasło, uprawniony nabywa prawo do zaspokojenia wartości wygasłego prawa 
z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nieruchomości. Skutek ten powstaje z chwilą 
zawarcia umowy sprzedaży. Podstawą do wykreślenia praw, które wygasły na skutek 
sprzedaży, jest prawomocny plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości 
obciążonej. Podstawą wykreślenia hipoteki jest umowa sprzedaży nieruchomości. 
3. Pozostają w mocy bez potrącania ich wartości z ceny nabycia służebność drogi koniecznej, 
służebność przesyłu oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy 
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wznoszeniu budowli lub innego urządzenia. Użytkowanie oraz prawa dożywotnika pozostają w 
mocy, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli 
nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania i praw 
dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w tym ostatnim wypadku 
wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia. 
4. Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej w zarzutach do 
planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości obciążonej, sędzia-komisarz 
może postanowić, że służebność gruntowa, która nie znajduje pełnego pokrycia w cenie 
nabycia, zostaje utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości władnącej konieczna, a nie 
obniża w sposób istotny wartości nieruchomości obciążonej. Na postanowienie sędziego-
komisarza przysługuje zażalenie. Jeżeli wniosek o wyłączenie zgłoszony został w zarzutach, 
podlega rozpoznaniu razem z zarzutami. 
Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek służebnościami 
gruntowymi, służebnościami budynkowymi i służebnościami przesyłu, bądź innymi 
prawami rzeczowymi możliwie ujawnionymi w KW. Ustęp 2, 3 i 4 nie dotyczą niniejszej 
wyceny. 
5. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru 
okrętowego. 
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta prawem odrębnej własności, więc ustęp 5 nie 
dotyczy niniejszej wyceny. 
6. Do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości odpowiednie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego: art. 1004 (egzekucja z ułamkowej części nieruchomości i z 
użytkowania wieczystego), art. 1005 (zawiadomienie o zajęciu ułamkowej części 
nieruchomości), art. 1007 (zarząd ułamkową częścią nieruchomości), art. 1009 opis i 
oszacowanie nieruchomości w razie skierowania egzekucji do ułamkowej części 
nieruchomości), art. 1012 (obciążenia ułamkowej części nieruchomości) i art. 1013 
(przysądzenie własności ułamkowej części nieruchomości a hipoteki wcześniej wpisane) 
Kodeksu postępowania cywilnego. 
Zgodnie z art. 1009 kpc w razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości 
opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość. Sumą oszacowania takiej części jest 
odpowiednia część sumy oszacowania całej nieruchomości. Jak wskazuje art. 1012 Kodeksu 
postępowania cywilnego, jeżeli przedmiotem egzekucji jest ułamkowa część nieruchomości, 
to obciążenia (inne niż hipoteka) ustanowione przed powstaniem współwłasności, jeżeli 
zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru lub 
zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji, pozostają w mocy bez potrącenia ich 
wartości z ceny nabycia. Rozwinięciem tego artykułu jest art. 1013 kpc stanowiący, że 
postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza 
obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności. SN wyjaśnił w 
postanowieniu z 27.6.2002 r. (IV CKN 1167/00, Legalis), że zwrot „przed powstaniem 
współwłasności” oznacza niewątpliwie powstanie współwłasności ułamkowej. Hipoteki 
ustanowione po powstaniu współwłasności nie obciążają już całej nieruchomości tylko jej 
ułamkową część. 
 Zgodnie z art. 315 Ustawy – Prawo upadłościowe: 
Sędzia-komisarz może wyłączyć określone składniki majątku z masy upadłości, w tym 
nieruchomość lub jej ułamkową część, jeżeli nie można ich zbyć z zachowaniem przepisów 
ustawy, a dalsze pozostawanie tych składników majątku w masie upadłości będzie 
niekorzystne dla wierzycieli z uwagi na obciążenie masy upadłości związanymi z tym 
kosztami. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. 
Art. 315 nie ma wpływu na kształt niniejszej wyceny, ponieważ sprzedaż przedmiotowej 
nieruchomości w postępowaniu upadłościowym posiada skutki postępowania 
egzekucyjnego i może zostać przeprowadzona w pełni zgodnie z wymogami Prawa 
upadłościowego. 
 Zgodnie z art. 345 Ustawy – Prawo upadłościowe: 
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1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzytelności zabezpieczone hipoteką, 
zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską, a także 
wygasające według przepisów ustawy prawa oraz skutki ujawnienia praw i roszczeń 
osobistych ciążące na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym 
własnościowym prawie do lokalu lub statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego, 
podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniejszonej 
o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne koszty postępowania upadłościowego w 
wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części sumy uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak 
niż o taką część kosztów postępowania upadłościowego, która wynika ze stosunku wartości 
obciążonego przedmiotu do wartości całej masy upadłości. 
2. Wierzytelności i prawa, o których mowa w ust. 1, są zaspokajane w kolejności 
przysługującego im pierwszeństwa. Jeżeli z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego 
przedmiotu zaspokojeniu podlegają zarówno wierzytelności zabezpieczone hipoteką, jak i 
wygasające wg art. 313 ust. 2 prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, o pierwszeństwie 
rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki wpisu hipoteki, prawa lub roszczenia do KW. 
3. W równym stopniu z wierzytelnością zaspokaja się roszczenia o świadczenia uboczne 
objęte zabezpieczeniem na mocy odrębnych przepisów. Przypadającą wierzycielowi sumę 
zalicza się przede wszystkim na należność główną, następnie na odsetki i pozostałe 
roszczenia o świadczenia uboczne, z tym że koszty postępowania uwzględnia się w ostatniej 
kolejności. 
Art. 345 Prawa upadłościowego nie dotyczy niniejszej wyceny, gdyż przedmiotu jej 
nie obciążają na datę wyceny jakiekolwiek hipoteki. 

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

1.1. Przedmiot wyceny 
 
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o funkcji rolnej, 
oznaczona jako działka nr 163/5 o pow. 0,8120 ha, w obrębie Harmęże, w gminie wiejskiej 
Oświęcim. Nieruchomość nie ma urządzonej księgi wieczystej. 
 
1.2. Zakres wyceny 
Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej opisanej w pkt 1.1., do celów realizacji postępowania upadłościowego, z 
uwzględnieniem aktualnego sposobu użytkowania oraz stanu techniczno-użytkowego i 
poziomu cen. 
Zgodnie z przepisami prawa wartość nieruchomości określa Rzeczoznawca majątkowy. 
Wyceniana nieruchomość to nieruchomość gruntowa niezabudowana działek o funkcji 
rolnej i o umiarkowanej powierzchni. 
Na nieruchomości w trakcie oględzin stwierdzono uprawę kukurydzy. Uprawy i zasiewy z 
reguły są częściami składowymi nieruchomości, jeżeli użytkownik jest właścicielem gruntu, 
a naniesienia stanowią jego własność. Jak ustalono, wyceniana nieruchomość objęta jest 
umową dzierżawy zawartą między wspówłaścicielami nieruchomości i Dzierżawcą – osobą 
fizyczną, dnia 01.01.2014 r. na okres 15 lat. Zgodnie z art. 47 Kodeksu cywilnego 
„przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części 
składowej”. Powyższe oznacza, że dokonane przez dzierżawcę zasiewy jednoroczne 
(uprawa kukurydzy) nie stanowią części składowej i są przedmiotem własności 
dzierżawcy, dlatego też, nie podlegają uwzględnieniu w szacowaniu wartości 
przedmiotowej nieruchomości.  
Określona wartość stanowi wartość rynkową prawa własności tej nieruchomości. 
Zakres wyceny jest zgodny z przepisami prawa.  
 
2. Cel wyceny 

Celem opracowania jest określenie wartości rynkowej do celów postępowania 
upadłościowego według stanu z dnia czynności opisu i poziomu cen określonego na dzień 
sporządzenia operatu szacunkowego. 
 
3. Podstawy formalno - prawne i merytoryczne wyceny 

3.1. Podstawa formalna 
Podstawą formalną sporządzenia operatu jest zlecenie z dnia 09.06.2022 r., Sygn. akt. VIII 
GUp 658/19. 
Zamawiający: Doradca Restrukturyzacyjny Syndyk Masy Upadłości Andrzej Mitręga - 
Nadzorca Sądowy, ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice 
Wykonawca: 
Adam Kościsz, EKSPERT – Doradztwo i Wyceny, 32-540 Młoszowa, ul. Do Krzyża 11. 
Autor opinii: Adam Kościsz - Rzeczoznawca Majątkowy (Świadectwo nr 4417) oraz 
biegły sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie z zakresu wyceny nieruchomości, maszyn 
i urządzeń oraz wyceny przedsiębiorstw ustanowiony pismem z dnia 21 grudnia 2020 r. 
Sygn. Prez. Adm. SO.-511-3-74/2020. 

 
3.2. Podstawy prawne wyceny 
Metodyka szacowania wartości nieruchomości oparta została o przepisy: 
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 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 
ze zm.) 

 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1805 ze zm.). 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., 
poz. 1899 ze zm.). 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (t.j. Dz.U. z dnia 26.03.2021 
roku, poz. 555), 

 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) 

 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze 
zm.) 

 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 
2204 ze zm.). 

 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z dnia 
2021 r., poz. 1326 ze zm.) 

 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. 2022 r., 
poz. 461) 

 Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 
 
3.3. Źródła danych merytorycznych 
 Ewidencja gruntów i budynków.  
 Mapa ewidencyjna i zasadnicza. 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
 Umowa dzierżawy nr 2 z dnia 01.01.2014 r. zawarta pomiędzy p. Markiem i p. 

Bogusławą Nitka – Wydzierżawiającymi oraz p. Mateuszem Chrapczyńskim – 
Dzierżawcą. 

 Oględziny nieruchomości oraz dokumentacja fotograficzna z dnia 21.06.2022 r.  
 Analiza cen rynkowych nieruchomości – baza danych kancelarii. 
 Podstawy rolnictwa i wycena nieruchomości rolnych pod red. Ryszarda Cymermana 

wyd. V uzup. Olsztyn 2019 r. 
 

4. Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości 

Stanu nieruchomości określono na dzień oględzin tj. na dzień 21 czerwca 2022 r.    
Wartość nieruchomości określono na dzień sporządzenia operatu szacunkowego.    
Operat szacunkowy z wyceny sporządzono dnia 04 lipca 2022 r.  
 
5.  Opis i określenie stanu nieruchomości 

5.1.  Stan prawny 
Dla szacowanej nieruchomości nie jest prowadzona jakakolwiek księga wieczysta. Na 
podstawie danych udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu stwierdzono, 
iż współwłaścicielami nieruchomości złożonej z działki nr 163/5 są Marek Nitka (s. 
Władysława i Stanisławy) oraz Bogusława Nitka (c. Władysława i Józefy) we wspólności 
ustawowej majątkowej małżeńskiej w udz. 1/1 części, na podstawie umowy darowizny nr 
rep. A 451/97 z dnia 06.11.1997 r. Wpływ z dnia 13.11.1997 r., wpis z dnia 26.02.1998 r. 
 
 



Adam Kościsz, EKSPERT-Doradztwo i Wyceny 

Sygn. akt VIII GUp 658/19 - wycena nieruchomości rolnej położonej w obrębie Harmęże, gm. Oświęcim           str.  12 

5.2.  Przeznaczenie gruntów 
Teren szacowanych nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr XL/333/21 z dnia 
24.11.2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w sołectwie Harmęże (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 
dnia 03.12.2021 r., poz. 7056) teren objęty przedmiotem wyceny posiada oznaczenie R - 
Tereny otwarte i rolne. 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R, których przeznaczenie 
podstawowe to tereny otwarte i rolne: 
1) dopuszcza się lokalizację: urządzeń związanych z gospodarowaniem wodami 

powierzchniowymi i ich retencją, a także sieci, urządzeń i elementów infrastruktury 
technicznej; 

2) zakazuje się zabudowy, za wyjątkiem budowli wymienionych w pkt 1. 

 
5.3.  Oznaczenie geodezyjne 
Szacowana nieruchomość posiada następujące oznaczenia w ewidencji gruntów:  
- jednostka ewidencyjna 121306_2, Oświęcim - obszar wiejski, 
- obręb: 0007, Harmęże  
- nr jednostki rejestrowej: G.375 
- arkusz mapy: 6.124.31.07.3 
- brak KW gruntowej 
- właściciele: Marek Nitka (s. Władysława i Stanisławy) i Bogusława Nitka (c. Władysława i 
Józefy) we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej w udziale 1/1 części. 
 

Lp. Nr działki Użytki gruntowe Powierzchnia [ha] 

1 163/5 
RIIIa  0,4922 
RIIIb 0,2848 
RIVb 0,0350 

  RAZEM 0,8120 

 
Wypis z rejestru gruntów stanowi załącznik do operatu. 
 

5.4.  Opis stanu techniczno - użytkowego nieruchomości  
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o funkcji rolnej, 
oznaczona jako działka nr 163/5 o pow. 0,8120 ha. Dla szacowanej nieruchomości nie jest 
prowadzona księga wieczysta. 
Nieruchomość położona niekorzystnie – w strefie peryferyjnej obrębu Harmęże, ok. 130 
m na wschód (za zakolem rzeki Wisły) od granicy powiatu pszczyńskiego w obszarze 
gminy Miedźna (obręb Wola) oraz ok. 2,5 km na zachód od granic administracyjnych 
miasta Oświęcimia, w otoczeniu obszarów niezabudowanych – stanowiących tereny 
zieleni nieurządzonej i gruntów rolnych czynnie użytkowanych gospodarczo. Tereny 
rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się w odległości ok. 60 m 
w linii prostej w kierunku południowym, natomiast z uwagi na położenie ww. działki tj. 
pomiędzy torowiskiem kolejowym od północy, wałem rzecznym od zachodu i ciekiem 
wodnym (rowem melioracyjnym) od południa, dostęp do ww. nieruchomości jest 
utrudniony. Ponadto w odległości ok. 100 m w kierunku południowym zlokalizowany jest 
staw Oszust. 
Dojazd do działki średni – brak bezpośredniego dostępu do drogi utwardzonej. Możliwy 
dojazd nieuregulowany prawnie od strony północnej (ul. Wolskiej), jednak z uwagi na 
wysoką skarpę (wał rzeczny), wyjazd w tym kierunku może być utrudniony, nawet dla 
pojazdów silnikowych rolniczych, np. dla ciągnika rolniczego. Od strony południowej (ul. 
Szumca), z uwagi na ukształtowanie terenu i obecność wysokiej niekoszonej trawy (co 
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stwierdzono w trakcie oględzin), dojazd możliwy jest wyłącznie dla pojazdów tj. ciągnik 
rolniczy. Stan zagospodarowania – bardzo dobry, działka objęta czynną uprawą 
kukurydzy, bonitacja gleb wysoka (mady, w większości klasy III i częściowo klasy IV). 
Kształt działki zbliżony do foremnego, teren przeważnie płaski i równomierny. Działka bez 
bezpośredniego dostępu do jakichkolwiek sieci uzbrojenia technicznego. Na północ w 
odległości ok. 25 m, za zadrzewieniem przebiega torowisko kolejowe, na zachód w 
odległości ok. 95 m za skarpą (wałem) płynie rzeka Wisła, na południe ok. 6 m znajduje 
się rów melioracyjny. 
 
Lokalizację ogólną wycenianej nieruchomości pokazuje mapa poniżej: 

 

  
 
Lokalizację szczegółową wycenianej nieruchomości pokazuje mapa poniżej: 
  

 
 

Szacowana 
nieruchomość 

Szacowana 
nieruchomość 
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6.  Analiza rynku nieruchomości 

Dla określenia wartości rynkowej przedmiotowych nieruchomości analizie poddano rynek 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych o charakterze rolnym. 
Analiza obejmowała ocenę: 
 kształtowania się popytu i podaży na ten rodzaj nieruchomości,  
 transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości pod kątem poziomu i dynamiki 

uzyskiwanych cen oraz warunków zawierania transakcji, 
 czynników rynkowych wpływających na poziom cen transakcyjnych i atrakcyjność 

inwestowania w tego rodzaju nieruchomości, 
Okres badania lokalnego rynku obejmował okres od czerwca 2020 r. do daty wyceny.  
 
6.1. Szczegółowa analiza rynku nieruchomości niezabudowanych rolnych 
 
Dla określenia wartości rynkowej nieruchomości o przeznaczeniu rolnym  analizie 
poddano rynek nieruchomości niezabudowanych na terenie gminy wiejskiej Oświęcim i 
gmin sąsiednich (z wyłączeniem miasta Oświęcimia) - przeznaczonych na cele rolne. 
Analiza rynku nieruchomości rolnych dla celów niniejszej wyceny obejmowała ocenę 
poziomu i dynamiki cen uzyskiwanych w transakcjach kupna-sprzedaży, a także innych 
wiążących czynników kreujących wartość.  
Wycenę sporządzono z uwzględnieniem cen transakcyjnych podobnych nieruchomości 
rolnych na rynku lokalnym gminy wiejskiej Oświęcim i gmin sąsiednich.  
W celu rozpoznania cen transakcyjnych nieruchomości rolnych przebadano akty notarialne 
z transakcji sprzedaży nieruchomości w obszarze gminy wiejskiej Oświęcim i gmin 
sąsiednich – oraz wykorzystano dane dla rynku regionalnego z bazy danych kancelarii. 
Stwierdzono wystarczającą ilość transakcji podobnymi nieruchomościami tj. 
charakteryzującymi się podobnym przeznaczeniem i powierzchnią działki. Odnotowano 
transakcje zawierane pomiędzy gminą  a osobami fizycznymi oraz pomiędzy Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a osobami fizycznymi. Dominowały jednak transakcje 
obrotu wolnorynkowego zawierane pomiędzy osobami fizycznymi. Z analizy rynku wynika 
umiarkowane zapotrzebowanie na nieruchomości gruntowe rolne przy dużym rozrzucie 
cen, zależnym przede wszystkim od skali regulacji dostępu działek do drogi publicznej 
oraz skali dostosowania gruntu do zróżnicowanych możliwości inwestycyjnych. 
 
Tabela. Zbiór transakcji nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu rolnym zbliżonych cechami do 
przedmiotu wyceny. 
 

L.P.  
Data 

transakcji Miasto/Gmina Obręb Nr działki(ek) 
Cena 

działek [zł] 
Pow. 

działek 
Cena 1 

m2 
Cena 

1m2 akt. 
 1 18.01.2022 Przeciszów  Piotrowice  2161/4, 2162/4 44000 11102 3,96 4,07 
 2 18.05.2021 Oświęcim  004 / Dwory II  861/6, 871/83 24000 5449 4,40 4,70 
 3 02.03.2021 Brzeszcze  Brzeszcze  2446/2,2447/5,2448/2,2450/5 30000 6712 4,47 4,83 
 4 21.06.2021 Oświęcim  011 / Rajsko  399/3, 399/2, 402/2, 402/9 40000 8057 4,96 5,27 
 5 15.03.2021 Brzeszcze  Brzeszcze 2109 12000 2234 5,37 5,79 

 6 21.05.2021 Oświęcim  005 / Grojec 
 1407/1, 1407/4, 1407/5, 1408/2, 

1410/2, 1410/3, 1992/2 80000 12419 6,44 6,87 
 7 24.11.2021 Oświęcim  005 / Grojec  1179/6, 80/2 41000 6284 6,52 6,75 

 8 30.08.2021 Oświęcim  004 / Dwory II 
 74/7, 141/2, 72/7, 74/4, 116/2, 145, 
72/11, 72/13, 117/3, 138/1, 138/2 60000 8270 7,26 7,63 

 9 28.05.2021 Oświęcim  004 / Dwory II  626/5, 627/5, 628/5 17000 2315 7,34 7,82 

 10 29.10.2021 Oświęcim 
 013 / 

Włosienica  555/1 20000 2370 8,44 8,78 
 11 26.11.2020 Oświęcim  001 / Babice  1783, 1784, 1785 48000 5539 8,67 9,51 
12 09.11.2021 Oświęcim  005 / Grojec  398/19, 398/39, 398/40, 398/41 100000 10867 9,20 9,55 

       Cmin 4,07 

       Cmax 9,55 

       Cśr 6,80 

       Cmin/Cśr 0,5982 

       Cmax/Cśr 1,4055 
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Analiza powyższa pozwala na sformułowanie wniosku, że rynek tego typu nieruchomości 
nie jest w pełni jednolity i należy do przeciętnie rozwiniętych. Dużo jest darowizn między 
osobami fizycznymi, darowizn między samorządem terytorialnym a Skarbem Państwa, 
między osobami prawnymi i fizycznymi a gminami. Częste są działy spadku, zniesienia 
współwłasności oraz darowizny gospodarstw rolnych.  
Część transakcji wyeliminowano z analizy, ponieważ wysokość cen w sposób rażący 
odbiega od średniej ceny gruntu rolnego, jaka kształtuje się w poszczególnych gminach 
powiatu oświęcimskiego (uwzględniając podobny rolniczy charakter), co pozwala 
przypuszczać, że nie miały charakteru transakcji rynkowych. Przypuszczalnie były to 
nieruchomości nabywane z założeniem innego niż rolnicze ich wykorzystania 
(mieszkaniowe, rekreacyjne).  
Analiza powyższa wykazała, że upływ czasu miał istotny wpływ na ceny nieruchomości w 
odniesieniu do transakcji z roku 2020-2022. Wzrost cen dla transakcji oszacowano na 
poziomie ok. 7 %, dlatego też przeprowadzono aktualizację cen transakcyjnych na datę 
wyceny. Wzrost cen ziemi rolnej przy wysokiej inflacji (ponad 13%) zachęca do 
inwestowania w grunty, zwłaszcza jeśli rozpatrywać to w kontekście dalszych inwestycji - 
w lokale mieszkalne, budynki jednorodzinne czy działki budowlane, nie bez znaczenia jest 
bowiem to, że grunty rolne są obarczone najniższymi podatkami. 
Poniżej wykres przedstawiający widoczną zmianę średnich cen nieruchomości rolnych. 
 

Cena 1 mkw Liczba próbek Regresja liniow a

01.01.2020-31.03.2020 01.10.2020-31.12.2020 01.10.2021-31.12.2021

C
en

a 
1 

m
kw

6

5

4

3

2

1

0

Liczba próbek

22

20
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14

12

10

8

6

4

5,05
4,82

5,34

4,09 4,1 4,08

5,22

6,02

4,52

5,9

 
Ceny nieruchomości uzależnione były głównie od lokalizacji i położenia, wielkości 
powierzchni gruntu, możliwości dojazdu, stanu zagospodarowania, bonitacji gleb. 
Dość duża ilość transakcji pozwoliła na określenie cech rynkowych oraz wielkości ich 
wpływu na ceny transakcyjne. Na podstawie zebranych podczas analizy informacji z rynku 
ustalono, że na cenę nieruchomości gruntowych rolnych największy wpływ mają takie 
cechy (atrybuty) nieruchomości jak:  
 

Lp. Rodzaj cechy Podział cech Charakterystyka cechy  
1 Lokalizacja Niekorzystna grunty położone w rejonach niewielkich miejscowości powiatu 
    Przeciętna grunty położone w rejonach większych miejscowości powiatu 
    Korzystna grunty położone w rejonie większych miast powiatu 
2 Położenie Peryferyjne grunty położone najdalej od centrum, na obrzeżach jednostek osadniczych 
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Lp. Rodzaj cechy Podział cech Charakterystyka cechy  
    Pośrednie grunty położone w średniej odległości od centrum jednostki osadniczej 
    Centralne grunty położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań gospodarczych w danej 

jednostce osadniczej 
3 Bonitacja Średnia gleby z przewagą klasy IVa i IVb 
  

 
Wysoka grunty z przewagą gleb klasy IIIa i IIIb 

4 Dojazd Zły Brak bezpośredniego lub pośredniego dostępu do drogi 
    Średni Bezpośredni dostęp do drogi gruntowej lub pośredni przez służebność gruntową 
    Dobry bezpośredni dostęp do drogi utwardzonej lub ulepszonej 
  Bardzo dobry bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej 

5 Stan 
zagospodarowania 

Zły grunty w znacznej części odłogujące, pokryte samosiewami, zadrzewione i 
zakrzaczone, w niskiej kulturze rolnej 

    Przeciętny grunty częściowo użytkowane rolniczo, w części odłogujące lub ugorowane, w 
obniżonej kulturze rolnej, z utrudnieniami w postaci zadrzewień i zakrzaczeń 
śródpolnych, linii energetycznych, pofałdowania terenu itp. 

    Dobry grunty użytkowane rolniczo, w dobrej kulturze rolnej, z niewielkimi utrudnieniami w 
postaci zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, linii energetycznych, pofałdowania 
terenu itp. 

    Bardzo dobry grunty w dobrej kulturze rolnej, aktualnie użytkowane rolniczo, bez żadnych utrudnień 
dla prac agrotechnicznych 

 

Wszystkie wyżej wymienione czynniki zostały w procesie wyceny przedmiotowych 
nieruchomości uwzględnione.  
Wyniki analizy i ilość transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych do wycenianej 
pozwoliły na zastosowanie podejścia porównawczego i metody korygowania ceny 
średniej do wyceny gruntu.  
 
7. Procedura szacowania - przedstawienie sposobu wyceny 

7.1. Założenia i uwarunkowania prawne   
Rodzaj określanej wartości wynika z celu operatu i przepisów prawa. Celem operatu jest 
określenie rynkowej wartości prawa własności nieruchomości wg stanu na dzień 
oględzin.  
Zgodnie z Art. 150 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkową 
określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. 
Zgodnie z Art. 151 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 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. 
Natomiast wartość odtworzeniową nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z 
uwzględnieniem stopnia zużycia. 
Wartość rynkowa przedstawia kwotę pieniężną, którą można uzyskać za nieruchomość 
sprzedawaną na rynku w okolicznościach spełniających wymagania jej definicji, 
prezentowanej w niniejszym standardzie. Pojęcie wartości rynkowej nie jest uzależnione 
od faktycznego zawarcia transakcji w dniu, na który sporządzona zostaje wycena. 
W celu określenia wartości rynkowej rzeczoznawca majątkowy powinien ustalić sposób 
optymalnego lub najbardziej prawdopodobnego użytkowania nieruchomości. Użytkowanie 
to może stanowić kontynuację aktualnego sposobu użytkowania lub może polegać na 
innym sposobie jej użytkowania. Wyboru sposobu użytkowania nieruchomości dokonuje 
rzeczoznawca majątkowy uwzględniając przepisy prawa, cel wyceny, stan i przeznaczenie 
nieruchomości oraz stan rynku. Przyjęty do wyceny sposób użytkowania musi być 
uzasadniony w operacie szacunkowym w taki sposób, aby umożliwiał właściwą 
interpretację otrzymanego wyniku. 
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Przeprowadzona analiza wykazała, że przyjęty do wyceny aktualny sposób użytkowania 
stanowi optymalny sposób użytkowania. Przeprowadzona analiza prawna (rodzaje praw i 
przeznaczenie nieruchomości) i techniczna wskazują, że brak jest przesłanek 
wskazujących na lepsze zagospodarowanie szacowanej nieruchomości. Z tego względu 
nie podejmowano finansowych analiz obejmujących wariantowo analizę innych sposobów 
zagospodarowania nieruchomości.   
Cel wyceny nie wymagał dodatkowych interpretacji określanej wartości rynkowej stąd w 
operacie szacunkowym nie zamieszczono dodatkowych wyjaśnień dotyczących w 
szczególności przyjętych uwarunkowań prawnych i założeń wyceny. 
Art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami precyzuje jakie atrybuty nieruchomości 
powinien rzeczoznawca uwzględnić w celu wyboru właściwego podejścia oraz metody 
i techniki wyceny: 
 cel wyceny, 
 rodzaj i położenie nieruchomości, 
 przeznaczenie w planie miejscowym / studium uwarunkowań / decyzji o warunkach 

zabudowy, 
 stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, 
 stan zagospodarowania nieruchomości, 
 dostępne dane o cenach, dochodach i cechach podobnych nieruchomości. 
 art. 152 Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami;                                                                  
1. Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, są 
uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości. 
2. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, 
dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść 
poprzednich. 
3. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość 
rynkową nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie 
podejścia porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się 
w podejściu mieszanym. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego określa się wartość 
odtworzeniową nieruchomości. 
 §.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.09.2004r.:  
Określanie wartości nieruchomości polega na określaniu wartości prawa własności lub 
innych praw do nieruchomości. Określanie wartości nieruchomości poprzedza się analizą 
rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów 
oraz warunków zawarcia  transakcji. 
 
7.2. Wybór podejścia, metody i techniki wyceny 
Zgodnie z art. 152 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami do określenia wartości 
rynkowej nieruchomości stosuje się podejście porównawcze lub podejście dochodowe. 
Zgodnie z art. 153 ust. 1 ww. ustawy podejście porównawcze polega na określeniu 
wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano 
za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje 
się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej 
oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Biorąc pod uwagę 
ustalony stan nieruchomości do określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny przy 
przyjęciu optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości wykorzystano podejście  
porównawcze metodę korygowania ceny średniej. 
W przypadku szacowanej nieruchomości, ze względu na stan rynku i cechy rynkowe 
przedmiotowej nieruchomości, zastosowano do wyceny gruntów podejście 
porównawcze, metodę korygowania ceny średniej. Przy wyborze podejścia i metody 
uwzględniono w szczególności – zgodnie z zaleceniami art. 154 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami – cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczoną 
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dla niej w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury 
technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości 
podobnych.  
Metoda korygowania ceny średniej polega na określaniu wartości rynkowej wycenianej 
nieruchomości na podstawie zbioru, co najmniej kilkunastu nieruchomości podobnych 
(charakteryzujących się podobnym rodzajem i przeznaczeniem w planie miejscowym) 
wziętych do porównań, które to nieruchomości były ostatnio przedmiotem obrotu 
rynkowego, a więc znane są zarówno ich cechy jak i ceny transakcyjne. Do określenia 
wartości rynkowej nieruchomości dochodzi się w drodze korekty średniej ceny rynkowej 
uzyskanej z tego zbioru, współczynnikami przypisanymi odpowiednim cechom rynkowym 
nieruchomości. 
Procedura wyceny z zastosowaniem powyższej metody przedstawia się następująco: 
5.2.1. Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych o znanych cenach transakcyjnych 
i cechach, stanowiącego podstawę wyceny. 
5.2.2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 
5.2.3. Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie 
cen na rynku nieruchomości. 
5.2.4. Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych.  
5.2.5. Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych.  
5.2.6. Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen  
w odniesieniu do przyjętej skali cech rynkowych. 
5.2.7. Obliczenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru cen transakcyjnych stanowiącego 
podstawę wyceny oraz ustalenie ceny minimalnej (Cmin) i ceny maksymalnej (Cmax). 
5.2.8. Podanie charakterystyki nieruchomości o cenie minimalnej (Cmin) i nieruchomości  
o cenie maksymalnej (Cmax) z wyeksponowaniem ich ocen w odniesieniu do przyjętej skali 
cech rynkowych. 
5.2.9. Obliczenie dolnej granicy [Cmin/Cśr] i górnej granicy [Cmax/Cśr] sumy współczynni-
ków korygujących oraz obliczenie zakresów współczynników korygujących dla poszcze-
gólnych cech rynkowych. 
5.2.10. Określenie wielkości współczynników korygujących wynikających z ocen 
wycenianej nieruchomości z uwzględnieniem określonych granic i położenia ceny średniej 
w przedziale [Cmin , Cmax]. Nie wyklucza się innych sposobów ustalania wielkości 
współczynników korygujących cenę średnią. 
5.2.11. Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 





n

i
isrR uCW

1
* K  

gdzie: 
Cśr – cena średnia ze zbioru nieruchomości podobnych o znanych cenach transakcyjnych 
i cechach 
ui – oznacza wielkość i - tego współczynnika korygującego, 
n - liczba współczynników korygujących. 
K – współczynnik korekcyjny 
5.2.12. Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości 
jednostkowej i liczby jednostek porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy 
lokalu). 
Współczynnik korekcyjny K z przedziału [0,90 ; 1,10] może być uwzględniany wyłącznie w 
szczególnych, uzasadnionych przypadkach, np. gdy nieruchomość posiada szczególne 
wady lub zalety wykraczające poza cechy rynkowe lub występuje wyraźna zmiana relacji 
pomiędzy popytem i podażą. W metodzie korygowania ceny średniej sposób określania 
wag cech rynkowych wymaga przyjęcia założenia, że wartość rynkowa nieruchomości 
będącej przedmiotem wyceny mieści się pomiędzy ceną minimalną (Cmin) a ceną 
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maksymalną (Cmax), jakie znajdują się w zbiorze transakcji przyjętym przez rzeczoznawcę. 
Wagi cech rynkowych ustala się na podstawie analizy bazy danych o cenach i cechach 
nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie badania 
cen, przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych na podstawie 
badań-obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości. W operacie 
szacunkowym zaprezentowano najistotniejsze elementy podejścia porównawczego.  
Posiadane dane rynkowe nie pozwalały na zastosowanie pełnej procedury podejścia 
porównawczego określonego w Nocie, co nie ma jednak wpływu na wiarygodność 
wyników prezentowanej wyceny, gdyż spełniono podstawowe wymogi określone w 
przepisach prawa.  
Zgodnie z zasadami zawartymi w u.g.n. i standardach, wartość rynkową określa się dla  
nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. Jak wcześniej przedstawiono 
w pkt 6 na lokalnym rynku występują transakcje nieruchomości podobnymi do wycenianej.  
Dla określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności zastosowano 
podejście porównawcze, metodę korygowania ceny średniej, przy czym wprowadzony w 
części obliczeniowej współczynnik „K” jest równy 1,0, ponieważ przedmiotowa 
nieruchomość nie posiada cech rynkowych wykraczających poza cechy nieruchomości 
podobnych. 
Szczegółowe dane i wyliczenia (tabela, arkusz wyceny) znajdują się w kolejnych 
rozdziałach niniejszego operatu szacunkowego. 
 
8. Obliczenie wartości rynkowej działki o funkcji rolnej 
8.1. Ustalenie cech rynkowych i ich wag 
 
Na podstawie analizy lokalnego rynku nieruchomości: cen i cech nieruchomości będących 
przedmiotem obrotu rynkowego oraz obserwacji preferencji potencjalnych nabywców, 
określono wpływ poszczególnych cech rynkowych na ceny transakcyjne.  
 
Tabela. Cechy nieruchomości i ich wpływ na cenę. 
 

Lp. Cecha Waga cechy 

1 Lokalizacja (korzystna – przeciętna - niekorzystna) 20% 
2 Położenie (korzystne - przeciętne - niekorzystne) 20% 
3 Bonitacja (wysoka – średnia) 10% 
4 Dojazd (bardzo dobry – dobry – średni – słaby) 10% 
5 Stan zagospodarowania: (bardzo dobry - dobry – przeciętny - słaby) 40% 
 Razem 100% 

  
8.2. Charakterystyka cech rynkowych szacowanej nieruchomości 
 
Szacowana nieruchomość gruntowa posiada cechy rynkowe zestawione w tabeli poniżej. 
 

Lp. 
Nazwa 
cechy 

Opis cechy 

1. Lokalizacja 
Niekorzystna – działki usytuowane w obszarze umiarkowanie intensyfikowanym 
pod względem uprawy roli i zalesień, w rejonie najmniejszych miejscowości powiatu 
oświęcimskiego (sołectwo Harmęże). 

2. Położenie 

Niekorzystne - w strefie peryferyjnej obrębu Harmęże, ok. 130 m na wschód (za 
zakolem rzeki Wisły) od granicy powiatu pszczyńskiego w obszarze gminy Miedźna 
(obręb Wola) oraz ok. 2,5 km na zachód od granic administracyjnych miasta 
Oświęcimia, w otoczeniu obszarów niezabudowanych – stanowiących tereny zieleni 
nieurządzonej i gruntów rolnych czynnie użytkowanych gospodarczo. Tereny 
rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdują się w odległości ok. 
60 m w linii prostej w kierunku południowym, natomiast z uwagi na położenie ww. 
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Lp. 
Nazwa 
cechy 

Opis cechy 

działki tj. pomiędzy torowiskiem kolejowym od północy, wałem rzecznym od 
zachodu i ciekiem wodnym (rowem melioracyjnym) od południa, dostęp do ww. 
nieruchomości jest utrudniony. Ponadto w odległości ok. 100 m w kierunku 
południowym zlokalizowany jest staw Oszust. 

3. Bonitacja 
Wysoka – działki w przeważającej części objęte III klasą bonitacyjną, w niewielkiej 
części – IV klasą 

4. Dojazd 

Średni - brak bezpośredniego dostępu do drogi utwardzonej. Możliwy dojazd 
nieuregulowany prawnie od strony północnej (ul. Wolskiej), jednak z uwagi na 
wysoką skarpę (wał rzeczny), wyjazd w tym kierunku może być utrudniony, nawet 
dla pojazdów silnikowych rolniczych, np. dla ciągnika rolniczego. Od strony 
południowej (ul. Szumca), z uwagi na ukształtowanie terenu i obecność wysokiej 
niekoszonej trawy (co stwierdzono w trakcie oględzin), dojazd możliwy jest 
wyłącznie dla pojazdów tj. ciągnik rolniczy. 

5. 
Stan 

zagospodar
owania 

Bardzo dobry - działka objętą uprawą kukurydzy, stanowiącą własność Dzierżawcy 
działki. Kształt działki zbliżony do foremnego, teren raczej płaski i równomierny. 
Działka bez bezpośredniego dostępu do jakichkolwiek sieci uzbrojenia 
technicznego. Na północ w odległości ok. 25 m, za zadrzewieniem przebiega 
trakcja kolejowa, na zachód w odległości ok. 95 m za skarpą (wałem) płynie rzeka 
Wisła, na południe ok. 6 m znajduje się rów melioracyjny. 

 
8.3. Określenie zestawienia nieruchomości podobnych i ceny średniej 
 
Zestawienie transakcji podobnymi nieruchomościami liczy 12 transakcji, które pokazuje 
tabela w rozdziale 6.1.   
Charakterystyka nieruchomości o cenie min i max jest następująca: 
1. Nieruchomość o cenie minimalnej złożona z działek nr 2161/4, 2162/4 o powierzchni 
11102 m2 położona w obrębie Piotrowice, w gminie wiejskiej Przeciszów. Nieruchomość o 
przeznaczeniu pod tereny rolne, położona peryferyjnie, o słabym dojeździe i średnim 
stanie zagospodarowania, a także o wysokiej bonitacji. Transakcja ze stycznia 2022 roku. 
2. Nieruchomość o cenie maksymalnej złożona z działek nr 398/19, 398/39, 398/40, 
398/41 o powierzchni 10867 m2 położona w obrębie Grojec, w gminie Oświęcim. 
Nieruchomość o przeznaczeniu pod tereny/obszary użytków rolnych z możliwością 
zalesienia, położona przeciętnie, o bardzo dobrym dojeździe i stanie zagospodarowania 
oraz o słabej bonitacji. Transakcja z listopada 2021 roku. 
 
Parametry analizowanej próbki reprezentatywnej (cena średnia, cena minimalna, cena 
maksymalna oraz przedział współczynników korygujących) został zestawiony w tabeli 
poniżej. 
 

Parametr Wartość parametru 
Cena minimalna: 40 663 zł/ha 

Cena maksymalna: 95 542 zł/ha 
Cena średnia: 67 975 zł/ha 

Dolny zakres współczynnika korygującego: 0,5982 
Górny zakres współczynnika korygującego: 1,4055 

 
8.4. Określenie wartości gruntu  
 

Zgodnie z przedstawionymi powyżej założeniami i przyjętą metodą wyceny, przyjęto 
następujące współczynniki korygujące dla atrybutów wpływających na wartość 
nieruchomości: 
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Tabela. Cechy nieruchomości mające wpływ na jej wartość oraz ustalenie współczynników 
korygujących oraz ich sumy Ui.  
 

Lp. Cecha rynkowa 
Waga 
cechy 

Zakres współczynników korygujących 
Ocena cechy 

Współczynnik 
Ui dolny górny 

1 Lokalizacja 20% 0,1196 0,2811 niekorzystna 0,1196 
2 Położenie 20% 0,1196 0,2811 peryferyjne 0,1196 
3 Bonitacja 10% 0,0598 0,1406 wysoka 0,1406 
4 Dojazd 10% 0,0598 0,1406 średni 0,0867 
5 Stan zagospodarowania 40% 0,2393 0,5622 bardzo dobry 0,5622 
 Suma 100% 0,5982 1,4055  1,0287 

 

Wartość rynkowa nieruchomości zostanie określona zostanie określona wg formuły: 
              n         
   Wr =  Cśr  *  Σ Ui  * Pg *  K     
    i=1         
gdzie:           
 Pg – powierzchnia gruntu 

 Cśr - cena średnia 1 ha powierzchni gruntu  
  n           
 Σ  Ui - suma współczynników korygujących   
  i=1           
 K - współczynnik korekcyjny = 1,0 (nieruchomość nie posiada cech 
wykraczających poza cechy rynkowe nieruchomości podobnych) 
          

W  = 67 975  zł/ha   * 1,0287 * 0,8120 ha * 1,0 =  56 779 zł 
Słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 
 
Wartość rynkowa nieruchomości oznaczonej jako działka nr 163/5 o powierzchni 0,8120 
ha wynosi:         56 779 zł (69 925 zł/ha) 
Słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 
 
9. Komentarz do wyniku 

1. Określona wartość rynkowa nieruchomości z uwzględnieniem aktualnego sposobu 
użytkowania stanowi najbardziej prawdopodobną cenę jaką można uzyskać za 
nieruchomość na normalnie funkcjonującym rynku. W tym celu powinny być 
dochowane wszystkie warunki poprawnie ustalanej ceny transakcyjnej, w 
szczególności czas i odpowiedni sposób prezentowania, eksponowania nieruchomości 
na rynku.  

2. Wartość rynkową należy odróżnić od wartości indywidualnej, która odzwierciedla 
cenę jaką inwestor skłonny jest zapłacić za daną nieruchomość przy uwzględnieniu jej 
przewidywanej zdolności do zaspokojenia jego pragnień. W procesie określania 
wartości indywidualnej uwzględnia się indywidualną wizję inwestora co do rozwoju 
danej nieruchomości, indywidualny sposób zarządzania, a więc i indywidualne stawki 
czynszu dla danej nieruchomości, poziom pustostanów tejże nieruchomości, wpływ 
podatku dochodowego oraz kwotę kapitału odzyskaną poprzez sprzedaż 
nieruchomości czyli wycofanie się z inwestycji. Wartość indywidualna oparta jest na 
subiektywnej ocenie inwestora jednak może być istotnym elementem oceny projektu 
inwestycyjnego lub określania alternatywnych możliwości inwestycyjnych. 

3. Poziom oszacowanej wartości rynkowej nieruchomości uznać należy za adekwatny do 
cech rynkowych szacowanej nieruchomości i poziomu cen na rynku lokalnym.  

4. Określona w operacie szacunkowym wartość rynkowa nieruchomości może stanowić 
podstawę do ustalenia ceny wywołania przy prowadzeniu postępowania 
upadłościowego.  
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5. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości nie obejmuje podatków i opłat 
związanych ze sprzedażą nieruchomości, w tym podatku VAT, który ewentualnie 
należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. 

6. Na nieruchomości w trakcie oględzin stwierdzono uprawę kukurydzy. Uprawy i zasiewy 
z reguły są częściami składowymi nieruchomości, jeżeli użytkownik jest właścicielem 
gruntu, a naniesienia stanowią jego własność. Jak ustalono, wyceniana nieruchomość 
objęta jest umową dzierżawy zawartą między wspówłaścicielami nieruchomości i 
Dzierżawcą – osobą fizyczną, dnia 01.01.2014 r. na okres 15 lat. Zgodnie z art. 47 
Kodeksu cywilnego „przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie 
stanowią jej części składowej”. Powyższe oznacza, że dokonane przez dzierżawcę 
zasiewy jednoroczne (uprawa kukurydzy) nie stanowią części składowej i są 
przedmiotem własności dzierżawcy, dlatego też, nie podlegają uwzględnieniu w 
szacowaniu wartości przedmiotowej nieruchomości. 
Przepisy art. 107 i 109 Prawa upadłościowego wskazują, że Syndyk może 
wypowiedzieć umowę dzierżawy obciążającą przedmiot wyceny - zawartą bez daty 
pewnej, w terminie trzech miesięcy licząc od daty postanowienia Sędziego-komisarza o 
ogłoszeniu upadłości, nawet gdy Upadły nie jest w stanie jej wypowiedzieć 
samodzielnie, lub gdy nie ma ku temu odpowiednich podstaw wynikających z treści 
sporządzonej umowy. Dzierżawca może żądać odszkodowania od Syndyka z tytułu 
niezrealizowania pozostałej części umowy najmu, w tym z tytułu utraconych korzyści, 
gdyby umowa nadal trwała. 

7. Na oszacowaną wartość rynkową nieruchomości częściowy wpływ mają przepisy 
Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 
461). Powierzchnia wycenianej nieruchomości nie przekracza 1 ha, choć jest wyższa 
niż 0,3 ha; nieruchomość jest objęta uwarunkowaniami planu miejscowego, a sprzedaż 
nieruchomości nastąpi w ramach postępowania upadłościowego, co spełnia zapisy art. 
2a pkt. 3 ust. 9 w/w Ustawy. 

 
10. Klauzule 

1. Niniejsza opinia szacunkowa uwzględnia w pełni stan faktyczny zastany  w czasie 
przeprowadzania lustracji. Ważność wyceny ograniczona jest do celu zawartego w 
pkt. 2, stanu z dnia oględzin, poziomu cen z dnia sporządzenia operatu szacunkowego  
oraz ustalonego stanu prawnego. 

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

3. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte, nieujawnione na 
dzień opracowania operatu. W szczególności w opinii nie uwzględniono jakichkolwiek 
kwestii związanych z ewentualnym zanieczyszczeniem lub skażeniem gruntu jakie 
mogłoby wyniknąć w przyszłości w związku z dotychczasową działalnością 
przemysłowej. Odpowiedzialność nabywcy za tego rodzaju wady (zanieczyszczenia i 
skażenia) przyjęta została zgodnie z aktualnymi regulacjami krajowych przepisów 
ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.  

4. Niniejszy operat sporządzono zgodnie ze Standardami Zawodowymi Polskiej 
Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 

5. Opracowanie zgodnie z treścią umowy jest operatem szacunkowym, który jest 
dokumentem prawnie zastrzeżonym do przedstawienia przez rzeczoznawcę 
majątkowego wartości rynkowej lub wartości odtworzeniowej nieruchomości.  

6. Zgodnie z przepisami ogólnymi dotyczącymi ważności operatu szacunkowego, 
wynikającymi z regulacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, operat szacunkowy może być wykorzystany dla celu, dla 
którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, 
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chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników 
wpływających na ceny nieruchomości lub uległ zmianie stan nieruchomości. W 
przypadku jakichkolwiek zmian niezbędne jest ponowne wykonanie operatu 
szacunkowego. Przed wykorzystaniem po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia 
niezbędne jest potwierdzenie jego aktualności przez autora operatu.  

7. Wycena w postępowaniu upadłościowym z nieruchomości należy do specyficznych 
celów wyceny realizowanych przez Syndyka pod nadzorem Sądu, a uregulowana jest 
przepisami szczególnymi ustawy Prawo Upadłościowe oraz ustawy Kodeks 
postępowania cywilnego i innymi. W związku z tym kwestia ważności operatu 
szacunkowego i możliwości jego wykorzystania do celów egzekucji lub postepowania 
upadłościowego rozpatrywana winna wyłącznie przez Syndyka przy uwzględnieniu 
przepisów szczególnych. Decyzję o konieczności potwierdzania aktualności podejmuje 
Zamawiający (Syndyk) zarówno przed upływem jak i po upływie 12 miesięcy od daty 
sporządzenia operatu szacunkowego. Na podstawie tej decyzji autor opinii (biegły 
sądowy) przygotowuje odpowiedni dokument zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.     

8. Udostępnianie niniejszej opinii osobom trzecim i publikowanie wymaga zgody autora 
co do sposobu i zakresu. Udostępnianie osobom trzecim do celów prezentacyjnych i 
informacyjnych nie może polegać na dokonywaniu jakiejkolwiek reprodukcji, 
powielania, kopiowania itp.    

9. Wykorzystanie operatu w innym celu jest niedopuszczalne. 
10. Operat przekazano Zamawiającemu w dwóch (2) egzemplarzach. 
 
11. Nota informacyjna ws. ochrony danych osobowych 
Administratorem danych osobowych Stron jest firma: Adam Kościsz, EKSPERT – 
Doradztwo i Wyceny, ul. Do Krzyża 11, 32-540 Młoszowa, działająca na zlecenie Syndyka 
masy upadłości. 
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych („dane”) Stron należy 
kierować na adres ak.wyceny@gmail.com lub na jeden z podanych powyżej adresów 
poczty tradycyjnej. 
Przetwarzanie danych osobowych Stron będzie odbywać się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. 
b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) 
(„RODO”) w celu prawidłowego sporządzenia niniejszego operatu szacunkowego; na 
podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora 
Danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej 
związanymi z przygotowaniem wskazanego wyżej Operatu; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez 
Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych. 
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych Stron: imię 
i nazwisko oraz adres zameldowania, przy czym nie jest planowane przetwarzanie 
szczególnych  kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 RODO.  
Dane osobowe Stron będą przetwarzane przez Administratora w celu sporządzenia 
powyższego operatu szacunkowego. 
Dane osobowe Stron będą przetwarzane do momentu zatwierdzenia niniejszego Operatu 
przez Administratora, a także w okresie po jego zatwierdzeniu w celu weryfikacji wniosków 
tam zawartych z zastrzeżeniem, że okres przetwarzania danych osobowych może zostać 
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, ze 
sporządzeniem niniejszego Operatu lub też z osobami Stron lub jeżeli przetwarzanie 
danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony 
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przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes 
administratora danych. 
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
Stronom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Podanie przez Strony danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów 
sporządzenia i zatwierdzenia niniejszego Operatu szacunkowego. W przypadku nie 
podania danych osobowych Operat ten nie może zostać w pełni zweryfikowany. 
Informujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi 
finansowo-księgowe, w tym Wierzycielom. Poza wskazanymi podmiotami, dane Stron 
mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). 

 
12. Wykaz załączników 

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
2. Dokumentacja fotograficzna. 
3. Kopia mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną. 
4. Wypis z rejestru gruntów.  
5. Kopia polisy ubezpieczeniowej rzeczoznawcy majątkowego. 

 
13. Podpis, data, pieczęć rzeczoznawcy majątkowego 

 
04.07.2022 r. 
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14. Załączniki 
 
14.1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
 
Wypis dokumentu sporządzony na podstawie art. 155 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.). 
 

Określenie 
dokumentu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Miejsce 
udostępnienia 

Urząd Gminy Oświęcim – Wydział Zagospodarowania Przestrzennego 

Treść wypisu Teren szacowanych nieruchomości objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Oświęcim 
Nr XL/333/21 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w sołectwie Harmęże (Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 03.12.2021 r., poz. 7056) teren objęty 
przedmiotem wyceny posiada oznaczenie R - Tereny otwarte i rolne. 
 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R, których przeznaczenie 
podstawowe to tereny otwarte i rolne: 
1. dopuszcza się lokalizację: urządzeń związanych z gospodarowaniem wodami 

powierzchniowymi i ich retencją, a także sieci, urządzeń i elementów 
infrastruktury technicznej; 

2. zakazuje się zabudowy, za wyjątkiem budowli wymienionych w pkt 1. 

Wypis 
sporządzono 21.06.2022 r.  

  
 

(pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego) 
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14.2. Dokumentacja fotograficzna 
 
Stan zagospodarowania działki nr 163/5 położonej w gminie wiejskiej Oświęcim, obręb Harmęże.  

 
widok od strony południowej 

 

     
 

widok od strony północnej     
 

   
 

Dojazd do nieruchomości od ul. Wolskiej (za widzonym wiaduktem kolejowym) oraz widok 
na działkę z wału 
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14.3. Kopia mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną 
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14.4. Wypis z rejestru gruntów 



Adam Kościsz, EKSPERT-Doradztwo i Wyceny 

Sygn. akt VIII GUp 658/19 - wycena nieruchomości rolnej położonej w obrębie Harmęże, gm. Oświęcim           str.  29 

14.5. Kopia polisy ubezpieczeniowej rzeczoznawcy majątkowego 
 
 
 
 
 


