
Sygnatura akt KM 794/15

EGZ.1

 

OPERAT SZACUNKOWY
wartości rynkowej nieruchomości

tj. prawa  własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem

gospodarczym działki nr 590 oraz prawa własności niezabudowanych działek 

nr 585 i 613 (objętych KW JG1K/00007915/5)

w Grudnie 1, gmina Bolków, powiat jaworski

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi :

272000,00 złotych

Słownie złotych   : dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące

Poziom cen - na dzień 30.12.2021r

Wycenę wykonał : mgr inż. Janusz Cholawo

Jelenia Góra,  30 grudnia 2021r



Wyciąg z operatu :

- Krótki opis nieruchomości :

W skład nieruchomości wchodzi zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym

działka nr 590 oraz niezabudowane działki nr 582 i 613.

Nieruchomość obciążona służebnością dożywocia.

Forma władania :

prawo własności obiektów i prawo własności działek 

Właściciel nieruchomości :

Kamil Nowak

Numer księgi wieczystej (KW) - JG1K/00007915/5

Pow. użytk. bud. mieszk.[m2] - 104,02

Pow. użytk. bud. gosp.[m2] - 20,41

Pow. działki [m2] 259/5590 - 11600

Pow. działki [m2] 259/4585 - 6000

Pow. działki [m2] 259/2613 - 3600

- Określenie celu wyceny :

Wycena do celów sprzedaży poprzez licytację przez komornika

- Wartość rynkowa nieruchomości: 272000,00 złotych

Słownie złotych   : dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące

- Określenie daty sporządzenia operatu : Jelenia Góra,  30 grudnia 2021r

- Poziom cen - na dzień 30.12.2021r

- Pieczęć i podpis rzeczoznawcy :



II. Spis treści

I. Strona tytułowa

+ wyciąg z operatu

II. Spis treści

III. Podstawy formalnoprawne i założenia

III.A  Zlecenie

III.B  Cel wyceny

III.C  Uwarunkowania  prawne i materiały pomocnicze

III.D  Założenia do sporządzania operatu szacunkowego

IV. Opis nieruchomości

V. Określenie wartości rynkowej nieruchomości 

Załącznik 1  - Odpis z Księgi Wieczystej JG1K/00007915/5

Załącznik 2 -  Mapa ewidencyjna działki nr 590, 585 i 613

Załącznik 3 -  Wypis z rejestru gruntów  działki numer 590, 585 i 613

Załącznik 4 -  Dokumentacja fotograficzna 19szt + zdjęcia otoczenia (6szt)



III. Podstawy formalnoprawne i założenia :

III.A. Zlecenie :

Operat wykonano na podstawie zlecenia z dnia 08.10.2021r "Zleceniodawcy"

tj. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze, Bogusława Hubar -

Kancelaria Komornicza nr 1, ul. Żeromskiego 16, 58-400 Kamienna Góra

Sygnatura akt KM 794/15

III.B. Cel wyceny :

"Zleceniodawca" określił, że celem wyceny jest określenie wartości  rynkowej nieruchomości

tj. prawa  własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym i bud. gospodarczym działki 

nr 590 oraz prawa własności niezabudowanych działek nr 585 i 613.

w Grudnie 1, gmina Bolków, powiat jaworski

Wycenę wykonał  mgr inż. Janusz Cholawo - rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia

MGPiB w zakresie szacowania nieruchomości  nr 830 oraz rzeczoznawca budowlany (uprawnienia

RZE/X/0023/13).

Wycena do celów sprzedaży poprzez licytację przez komornika

III.C. Uwarunkowania prawne i materiały pomocnicze :

w  Ustawa "o gospodarce nieruchomościami" z dn. 21 sierpnia 1997 roku

(jednolity tekst Dz. U. z 2021r. poz. 1899)

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

i sporządzania operatu szacunkowego (tekst jednolity : Dz.U. z 26 marca 2021r. poz. 555)

w"Powszechne Krajowe Zasady Wyceny" -  Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców

 Majątkowych

w   "Remonty budynków i wmacnianie konstrukcji"  J. Thierry, S. Zaleski

  Arkady - Warszawa 1992 r.



- Dodatkowo w wycenie wykorzystano :

w   Wyniki oględzin dokonanych przez autorów niniejszego opracowania 

  z 22.12.2021r

w   Informacje z Urzędu Miasta i Gminy Bolków na temat przeznaczenia działek w Planie

  Zagospodarowania Przestrzennego 

w   Baza danych autora niniejszego opracowania dotycząca cen nieruchomości podobnych



III.D. Założenia do sporządzenia operatu szacunkowego :

Zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej 
wartość rynkowa jest definiowana, jako „szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za 
nieruchomość, zakładając, że strony mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, są od siebie niezależne, 
działają z rozeznaniem i postępują rozważnie, nie znajdują się w sytuacji przymusowej, oraz upłynął 
odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku”. 
 
Interpretacja definicji wartości rynkowej : 
Pojęcie szacunkowa kwota odnosi się do wyrażonej w pieniądzu ceny (zazwyczaj w miejscowej 
walucie) płaconej za nieruchomość , którą, rozsądnie biorąc, można uzyskać w transakcji rynkowej w 
dniu wyceny, czyli w dniu, na który wartość rynkowa została określona. Jest to najlepsza cena, którą, 
rozsądnie rzecz biorąc, może uzyskać sprzedawca oraz najbardziej korzystna cena, którą, rozsądnie 
rzecz biorąc, zgodzi się zapłacić kupujący. Kwota ta nie dotyczy ceny, która została podwyższona lub 
obniżona ze względu na szczególne warunki lub okoliczności, takie jak na przykład sprzedaż z 
bonifikatą. 
Pojęcie w dniu wyceny oznacza wymóg aby określona wartość rynkowa była właściwa dla danego 
momentu w czasie, w dniu wyceny, czyli w dniu, na który została określona. Szacunkowa kwota 
podana w operacie szacunkowym odzwierciedla stan rynku oraz uwarunkowania istniejące w dniu 
wyceny, a nie w dniu wcześniejszym lub późniejszym. W definicji zakłada się także jednoczesne 
zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży nieruchomości. 
Pojęcie kwota jaką można uzyskać oznacza, że wartość nieruchomości jest przewidywaną ceną, po 
której w dniu wyceny może ona zostać sprzedana, a nie kwotą z góry określoną lub faktycznie 
zapłaconą ceną. Jest to hipotetyczna cena, za którą w dniu wyceny można zawrzeć transakcję 
odpowiadającą wszystkim wymogom definicji wartości rynkowej. 
Pojęcie strony mają stanowczy zamiar zawarcia umowy oznacza osoby kupującego i sprzedającego, 
którzy chcą dokonać transakcji kupna /sprzedaży nieruchomości i którzy nie są zmuszeni do jej 
dokonania. Pojęcie to odnosi się do kupującego, który nie jest nazbyt zdeterminowany, by dokonać 
zakupu po jakiejkolwiek cenie. 
Jest to nabywca, który kupuje w realiach aktualnego rynku i nie zapłaci ceny wyższej od aktualnej 
ceny na rynku. Pojęcie to oznacza także osobę, która nie jest ani nazbyt gorliwa, ani zmuszona do 
sprzedaży, ani gotowa czekać na uzyskanie ceny, która nie jest możliwa do uzyskania na aktualnym 
rynku. Sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia umowy ma motywację, by sprzedać 
nieruchomość na warunkach rynkowych, za najlepszą cenę, możliwą do uzyskania na wolnym rynku. 
Istniejące po stronie konkretnego właściciela, będącego zbywcą, uwarunkowania nie są brane pod 
uwagę, ponieważ sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia umowy oznacza typowego 
hipotetycznego właściciela. 
Pojęcie strony są od siebie niezależne oznacza strony, których nie łączy konkretny lub szczególny 
stosunek, mogący sprawić, iż poziom ceny nie będzie typowy dla rynku. Zakłada się, że transakcję 
zawierają niezwiązane ze sobą strony, działające niezależnie od siebie. 
Pojęcie strony działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oznacza, że zarówno zbywca, jak i 
nabywca są rozsądnie rzecz biorąc, poinformowani o charakterze i cechach nieruchomości, jej 
aktualnym i potencjalnym wykorzystaniu oraz o stanie rynku w dniu wyceny. Rozwagę ocenia się, 
uwzględniając stan rynku w dniu wyceny, nie biorąc pod uwagę informacji uzyskanych później. 
Pojęcie strony nie znajdują się w sytuacji przymusowej oznacza, że każda ze stron transakcji dąży do 
jej zawarcia bez przymusu. 
Pojęcie upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku, oznacza, że nieruchomość 
jest zaprezentowana na rynku w najbardziej odpowiedni sposób, jeżeli chodzi o możliwości zbycia jej 
po najlepszej cenie, którą, rozsądnie rzecz biorąc, można uzyskać na warunkach zawartych w definicji 
wartości rynkowej. Czas eksponowania może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych, 
lecz musi być wystarczający do tego, by stosowna informacja dotarła do odpowiedniej liczby 
potencjalnych nabywców. Zakłada się, że eksponowanie nieruchomości na rynku odbywa się przed 
datą, na którą określono wartość rynkową. 

Zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej 
wartość rynkowa jest definiowana, jako „szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za 
nieruchomość, zakładając, że strony mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, są od siebie niezależne, 
działają z rozeznaniem i postępują rozważnie, nie znajdują się w sytuacji przymusowej, oraz upłynął 
odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku”. 
 
Interpretacja definicji wartości rynkowej : 
Pojęcie szacunkowa kwota odnosi się do wyrażonej w pieniądzu ceny (zazwyczaj w miejscowej 
walucie) płaconej za nieruchomość , którą, rozsądnie biorąc, można uzyskać w transakcji rynkowej w 
dniu wyceny, czyli w dniu, na który wartość rynkowa została określona. Jest to najlepsza cena, którą, 
rozsądnie rzecz biorąc, może uzyskać sprzedawca oraz najbardziej korzystna cena, którą, rozsądnie 
rzecz biorąc, zgodzi się zapłacić kupujący. Kwota ta nie dotyczy ceny, która została podwyższona lub 
obniżona ze względu na szczególne warunki lub okoliczności, takie jak na przykład sprzedaż z 
bonifikatą. 
Pojęcie w dniu wyceny oznacza wymóg aby określona wartość rynkowa była właściwa dla danego 
momentu w czasie, w dniu wyceny, czyli w dniu, na który została określona. Szacunkowa kwota 
podana w operacie szacunkowym odzwierciedla stan rynku oraz uwarunkowania istniejące w dniu 
wyceny, a nie w dniu wcześniejszym lub późniejszym. W definicji zakłada się także jednoczesne 
zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży nieruchomości. 
Pojęcie kwota jaką można uzyskać oznacza, że wartość nieruchomości jest przewidywaną ceną, po 
której w dniu wyceny może ona zostać sprzedana, a nie kwotą z góry określoną lub faktycznie 
zapłaconą ceną. Jest to hipotetyczna cena, za którą w dniu wyceny można zawrzeć transakcję 
odpowiadającą wszystkim wymogom definicji wartości rynkowej. 
Pojęcie strony mają stanowczy zamiar zawarcia umowy oznacza osoby kupującego i sprzedającego, 
którzy chcą dokonać transakcji kupna /sprzedaży nieruchomości i którzy nie są zmuszeni do jej 
dokonania. Pojęcie to odnosi się do kupującego, który nie jest nazbyt zdeterminowany, by dokonać 
zakupu po jakiejkolwiek cenie. 
Jest to nabywca, który kupuje w realiach aktualnego rynku i nie zapłaci ceny wyższej od aktualnej 
ceny na rynku. Pojęcie to oznacza także osobę, która nie jest ani nazbyt gorliwa, ani zmuszona do 
sprzedaży, ani gotowa czekać na uzyskanie ceny, która nie jest możliwa do uzyskania na aktualnym 
rynku. Sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia umowy ma motywację, by sprzedać 
nieruchomość na warunkach rynkowych, za najlepszą cenę, możliwą do uzyskania na wolnym rynku. 
Istniejące po stronie konkretnego właściciela, będącego zbywcą, uwarunkowania nie są brane pod 
uwagę, ponieważ sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia umowy oznacza typowego 
hipotetycznego właściciela. 
Pojęcie strony są od siebie niezależne oznacza strony, których nie łączy konkretny lub szczególny 
stosunek, mogący sprawić, iż poziom ceny nie będzie typowy dla rynku. Zakłada się, że transakcję 
zawierają niezwiązane ze sobą strony, działające niezależnie od siebie. 
Pojęcie strony działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oznacza, że zarówno zbywca, jak i 
nabywca są rozsądnie rzecz biorąc, poinformowani o charakterze i cechach nieruchomości, jej 
aktualnym i potencjalnym wykorzystaniu oraz o stanie rynku w dniu wyceny. Rozwagę ocenia się, 
uwzględniając stan rynku w dniu wyceny, nie biorąc pod uwagę informacji uzyskanych później. 
Pojęcie strony nie znajdują się w sytuacji przymusowej oznacza, że każda ze stron transakcji dąży do 
jej zawarcia bez przymusu. 
Pojęcie upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku, oznacza, że nieruchomość 
jest zaprezentowana na rynku w najbardziej odpowiedni sposób, jeżeli chodzi o możliwości zbycia jej 
po najlepszej cenie, którą, rozsądnie rzecz biorąc, można uzyskać na warunkach zawartych w definicji 
wartości rynkowej. Czas eksponowania może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych, 
lecz musi być wystarczający do tego, by stosowna informacja dotarła do odpowiedniej liczby 
potencjalnych nabywców. Zakłada się, że eksponowanie nieruchomości na rynku odbywa się przed 
datą, na którą określono wartość rynkową. 



W celu określenia wartości rynkowej rzeczoznawca majątkowy powinien ustalić sposób

najkorzystniejszego użytkowania nieruchomości. Użytkowanie to może stanowić kontynuację

aktualnego sposobu użytkowania lub może polegać na innym sposobie jej użytkowania.

W przedmiotowym przypadku najbardziej korzystnym jest wykorzystanie nieruchomości na działce

nr 590 jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, zabudowy

zagrodowej oraz na działce nr 585 i 613 jako tereny wykorzystywane rolniczo. 

Zgodne to jest z możliwościami wykorzystania terenu przedmiotowej nieruchomości określonymi 

w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dla określenia wartości rynkowej nieruchomości zastosowano  podejście porównawcze, metodę

skorygowanej ceny średniej.

Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego wymaga :

- znajomości cen transakcyjnych nieruchomości podobnych,

- znajomości cech tych nieruchomości wpływajacych na poziom ich cen,

- znajomości warunków zawarcia transakcji.

Dane do porównania zaczerpnięto z banku danych autora niniejszego opracowania, a dotyczących

nieruchomości podobnych sprzedanych na rynku lokalnym w ostatnim okresie

- z aktów notarialnych Wydziału Geodezji Starostw Powiatowych Jelenia Góra, Jawor i Kamienna

Góra.

Wartość rynkową nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego określa się na

podstawie cen transakcyjnych kształtujących się w obrocie rynkowym podobnych nieruchomościpodstawie cen transakcyjnych kształtujących się w obrocie rynkowym podobnych nieruchomości

odpowiednio do ich rodzaju, klas, liczby oraz charakteru funkcjonalnego i użytkowego.

Po uwzględnieniu powyższego - określono, iż na rynku okolicznym zarejestrowano szereg transakcji,

nadających się do przyjęcia jako trasakcje porównywalne. Uzasadnia to wybór przyjętej w niniejszej

wycenie - podejścia i metody oszacowania wartości rynkowej.



Dla zabudowanej części działki 590 (B-Ps-IV) (przeznaczenie : zabudowa siedliskowa zagrodowa) :

Zarejestrowano w okresie od 01.01.2020r - 18 transakcji, które uznano jako transakcje podobne.

Średnia cena z w/w transakcji nieruchomości podobnych wynosiła : 2993,76zł/m2

- cena minimalna - 2346,04zł/m2

- cena maksymalna - 4277,46zł/m2

Analiza rynku nieruchomości wykazuje w ostanim okresie nieco utrudnioną płynność podobnych

transakcji tj. czas wystawienia nieruchomości do sprzedaży, aż do znalezienia nabywcy

 - w większości przypadków - wynosi ok. 12 miesięcy.

Preferowane są obiekty o dobrym położeniu, z walorami przyrodniczo krajobrazowymi, z dobrym

dostępem do drogi głównej.

Wartości określone w/w metodą obejmują łączną wartość obiektu z infrastrukturą (tj. instalacjami

zewnętrznymi, przyłączami, nasadzeniami itp.) wraz z prawem własności  części (B-PsIV) działki nr

590.

Dla niezabudowanych części działki nr 590 i działek nr 613 i 585 :

Przyjęto jako podobne - 12 szt transakcji zawartych w okresie od 1.01.2020r. 

Cena transakcji zawierała się w przedziale 2,39zł/m2 do 6,64zł/m2.

Średnia wartość rynkowa 1m2 działki dla wyżej wymienionego zbioru transakcji wynosiła 4,12zł/m2.



Dla działek niezabudowanych analiza rynku wskazuje, iż wyższe ceny osiągają działki o dobrej

lokalizacji komunikacyjnej, o pełnym uzbrojeniu posiadajace wymaganą do ich wykorzystania

infrastrukturę techniczną.

Istotnym elementem wpływajacym na wysokość osiąganych cen transakcji jest również korzystna

ich lokalizacja z p-tu widzenia występującego (bezkonfliktowego) sąsiedztwa i charakterystyka

przewidywanych możliwości przyszłego wykorzystania nieruchomości zgodnie z obecną ich

działanością, jak również potencjału alternatywnego wykorzystania tych nieruchomości -

wynikających z zapisów w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Kierunków

Zagospodarowania.

Prawo służebności osobistej mieszkania ustanowione na rzecz Pani Krystyny Nowak -

opisano i wyceniono w pkt. V.5.  oraz uwzględniono w wartości rynkowej określonej w niniejszym

operacie szacunkowym.

Badanie KW JG1K/00007915/5 - załącznik nr 1

- nie wykazało występowanie istotnych informacji (w tym występowania niezgodności z innymi

dokumentami dotyczącymi wycenianej nieruchomości) mających wpływ na jej wartość rynkową.

- poza informacjami podanymi w uwagach poniżej :



t UWAGI :

1. Wycena sporządzona została w 3 egzemplarzach - tylko w celu określonym w zleceniu

    i do użycia wyłącznie przez "Zleceniodawcę". Powielanie i kopiowanie zabronione.

2. Poziom cen - na dzień 30.12.2021r

3. Zawarte w wycenie dane, mają zastosowanie jedynie do niniejszego opracowania i nie mogą być

    użyte do innych celów  (tj. np. określenie stanu technicznego nie stanowi opinii budowlanej 

    o stanie obiektu, itp.). 

4. Operat szacunkowy wykonano zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi

 rzeczoznawców majątkowych, a także zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.

5. Nie uwzględniono, przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości, ciężarów, ograniczeń i

innych możliwych obciążeń – nie ujawnionych biegłemu - stąd też nie uwzględnionych w

niniejszym operacie. W przypadku ich wystąpienia,  lub braku uregulowań - wartość wycenianej

nieruchomości może ulec zmianie.

6. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte wycenianej nieruchomości, których

występowanie nie mógł stwierdzić w czasie wizji lokalnej, ani też na podstawie udostępnionej mu

dokumentacji technicznej i prawnej.

7. W załączonym ksero z odpisu z  KW JG1K/00007915/5 (załącznik nr 1), ujawniono w dziale III

ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji przez Komornika oraz w dziale IV hipoteki.

Okoliczności w/w nie uwzględniono, w określonej w niniejszym operacie, wartości rynkowej

nieruchomości.nieruchomości.

8. Wartość rynkową nieruchomości określono w cenach netto, bez uwzględniania kosztów transakcji

kupna - sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat.

9. W dziale III w/w księdze wieczystej ujawniono ograniczone prawo rzeczowe tj. służebność

osobistą mieszkania, polegająca na prawie do dożywotniego i bezpłatnego zamieszkiwania w

jednym pokoju o powierzchni 12,90m2, usytuowanym na pierwszym piętrze - poddaszu budynku

mieszkalno-gospodarczego wraz z dostępem do wspólnych pomieszczeń mieszkalnych tego

budynku oraz jego części gospodarczej, a ponadto na możliwości użytkowania gruntu o

powierzchni do 20 arów - w miejscu według raz dokonanego wyboru.

Prawo w/w ustanowione na rzecz Pani Krystyny Nowak wyceniono w pkt. V.5 i uwzględniono 

w wartości rynkowej nieruchomości określonej w niniejszym operacie szacunkowym.



   10. W dziale I w/w księdze wieczystej (zał.nr 1) oraz na dokumentacji geodezyjnej (zał. nr 3)

ujawniono adres nieruchomości : wieś (i obręb) Lipa, gmina Bolków. W czasie wizji lokalnej

autora niniejszego operatu szacunkowego Pani Krystyna Nowak oświadczyła, iż aktualny adres

wycenianej nieruchomości to : Grudno 1, gmina Bolków. 

W związku z tym, iż w w/w księdze wieczystej (zał.nr 1) oraz na dokumentacji geodezyjnej (zał.

nr 3) brak jest dokładnego adresu nieruchomości - przyjęto w niniejszym operacie adres

nieruchomości : Grudno 1 (obręb geodezyjny 0004 Lipa), gmina Bolków, powiat jaworski.

   11. Objęta niniejszą wyceną nieruchomość stanowią działki bedące nieruchomością rolną.

Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce pomiędzy podmiotami reguluje szereg przepisów, w

tym ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655,

2320 z późn. zm.), której przepisy stosuje się do określonych ustawą nieruchomości rolnych.



IV. Opis nieruchomości :
znajdującej się 

w Grudnie 1, gmina Bolków, powiat jaworski

Właściciel nieruchomości :

Kamil Nowak

Użytkownik        :

Krystyna Nowak

w Położenie nieruchomości i opis działek :

Zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym działka nr 590 oraz

niezabudowane działki nr 585 i 613 położone są

w Grudnie 1, gmina Bolków, powiat jaworski

Krótka charakterystyka miejscowości Grudno :

Grudno to niewielka wieś  (ok. 800 mieszkańców) leżąca na  na pograniczu Pogórza Kaczawskiego

i Pogórza Wałbrzyskiego w Sudetach, w odległości kilkunastu kilometrów od miasta Jelenia Góra i

Bolków





Położenie nieruchomości na peryferiach małej miejscowości wiejskiej.

Działka nr 590 o terenie płaskim i lekko pochylonym, kształcie nieregularnym, zwartym.

Patrz też dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 4 - zdjęcia nr 16 (2szt) i 17 (4szt).

Działka nr 613 o terenie płaskim,  kształcie nieregularnym, lekko rozczłonkowanym.

Patrz też dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 4 - zdjęcie nr 18.

Działka nr 585 o terenie położonym w większości na stosunkowo stromej skarpie, kształcie

nieregularnym, zwartym. 

Patrz też dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 4 - zdjęcia nr 19 (3szt).

Sąsiedztwo - zabudowa nieintensywna, zagrodowa, tereny rolne i leśne.

Patrz też dokumentacja fotograficzna - załącznik nr 4 - zdjęcia otoczenia - nr 20 (6szt).

Działka nr 590 (w części zabudowanej) posiada uzbrojenie w energie elektryczną, woda ze studni

podawana hydroforem, kanalizacja do szamba.

Działki nr 585 i 613 są nieuzbrojone.

Dojazd do działki nr 613 i 590 drogą asfaltową - dogodny.

Dojazd do działki nr 585 drogą gruntową nieutwardzoną.

Przez teren działki nr 590 przebiega linia średniego napięcia.

Mikroklimat terenu i walory przyrodniczo-krajobrazowe przeciętne.

Teren działek (w części rolnej i leśnej) nie zagospodarowany, nie ogrodzony.

Na terenie działki nr 585 w części oznaczonej Ls istnieją obecnie  drzewa i krzewy (o charakterze

samosiejek) w przeważającej części młodniak, w którym znajdują się pojedyńcze drzewa mogące

posiadać własności użytkowe (tzw. dojrzałość rębną). Przyjęto ogólnie, iż nasadzenia na działkach

nie posiadają indywidualnej wartości rynkowej.

Działki nie użytkowane rolniczo. 

Poziom kultury upraw działek sąsiednich przeciętny.

Działka nr 613 posiada teren silnie podmokły.



Powierzchnia działki 590 wynosi : 11600 m2

Rodzaj użytku  : Br-PsIV(900m2), PsIV (6000m2), RIVa (4700m2)

Powierzchnia działki 585 wynosi : 6000 m2

Rodzaj użytku  : LsIV (5100m2), PsIV (500m2), RIVb (400m2)

Powierzchnia działki 613 wynosi : 3600 m2

Rodzaj użytku  : ŁIV (2600m2), ŁV (1000m2)

Patrz też załącznik 2 i 3 - Wypisy i mapa działki nr 590 (AM-4, obręb 0004 - Lipa)

585 (AM-4, obręb 0004 - Lipa) i 613 (AM-4, obręb 0004 - Lipa)

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzenego gminy Bolków zatwierdzonym

Uchwałą  nr XLIX/313/02 Rady Miejskiej w Bolkowie, z dn. 02.08.2002r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków, wyceniane działki nr 585, 613 

oraz 590 znajdują się w strefie oznaczonej :

-  działka nr 585 - 1.B.LS, tj. tereny lasów gdzie ustala się utrzymanie istniejących lasów, wszelkie

zmiany na obszarze lasu wymagają uzgodnienia ze służbami ochrony przyrody

-  działka nr 613 - 1.B.RŁ, tj. tereny z przeznaczeniem pod łąki, gdzie ustala się utrzymanie

istniejących użytków rolnych, bez prawa zabudowy, zachowanie istniejących lasów i zadrzewień.

-  działka nr 590 - w części oznaczonej na mapie ewidencyjnej (zał. nr 2) jako użytek B-PsIV symbol

1.B.MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem nieuciążliwych usług,

zabudowy zagrodowej,  w pozostałej części 1.B.RŁ, tj. tereny z przeznaczeniem pod łąki, gdzie

ustala się utrzymanie istniejących użytków rolnych, bez prawa zabudowy, zachowanie istniejącychustala się utrzymanie istniejących użytków rolnych, bez prawa zabudowy, zachowanie istniejących

lasów i zadrzewień.



w Opis budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 590 :

Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, częściowo

podpiwniczony.

Obiekt położony przy drodze o nawierzchni asfaltowej.

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej w okresie przedwojennym.

Architektura obiektu - przeciętna - dostosowana do charakteru zabudowy.

Patrz też dokumentacja fotograficzna -  załącznik nr 4  - zdjęcia 1- 4.

Budynek obecnie użytkowany do celów mieszkalnych.

Opis elementów obiektu :

Fundamenty z kamienia, ściany z cegły i kamienia oraz ścianki drewniane, szczyt murowany 

z bloczków betonu komórkowego.

Stropy masywne oraz stropy drewniane.

Dach drewniany dwuspadowy, pokryty dachówką ceramiczną zakładkową.

Schody do piwnicy kamienne, powyżej drewniane.

Posadzki pokryte wykładzinami PCW, w łazience glazura, na poddaszu panele podłogowe i

podłogi drewniane deskowe malowane, w piwnicy posadzki ceglane.

Okna drewniane skrzynkowe podwójne  drzwi drewniane nietypowe oraz typowe płycinowe,

drzwi wejściowe profilowane PCW.

Tynki wewnętrzne - tynki cem.-wap. kat. III oraz w piwnicy i części gospodarczej tynki kat. II

na poddaszu gładzie gisowe i tynki gk, w kuchni fartuchy z glazury, w łazience na ścianach glazura,na poddaszu gładzie gisowe i tynki gk, w kuchni fartuchy z glazury, w łazience na ścianach glazura,

w przedpokoju panele drewnopodobne.

Tynki zewnętrzne - gładkie, jeden szczyt nie otynkowany.

Rynny i rury spustowe - z blachy stalowej ocynkowanej.

Ogrzewanie c.o.  (piec na paliwo stałe, ruraż stalowy, grzejniki stalowe płytowo-konwektorowe)

Obiekt posiada instalację wodną (hydroforową) i kanalizacyjną (do szamba).

Piwnice zawilgocone.

Funkcjonalność obiektu - przeciętna.

Standard - słaby/przeciętny.

Patrz też dokumentacja fotograficzna -  załącznik nr 4  - zdjęcia 1 - 14.



Struktura pomieszczeń w budynku :

Parter  (h = 2,57m) :

Pokój - 19,29 m2

Pokój - 11,34 m2

Pom.gosp. - 22,00 m2

Kuchnia - 7,14 m2

Korytarz - 11,34 m2

Łazienka - 6,97 m2

-------------------------------------------------------------------------------

Razem - 78,08 m2

I piętro (h = 0,3m - 2,21m) :

Korytarz - 8,48 m2 (pow. netto 16,54m2)

Pokój - 6,91 m2 (pow. netto 13,48m2)

Pokój - 6,98 m2 (pow. netto 13,61m2)

-------------------------------------------------------------------------------

Razem - 22,37 m2 (pow. netto 43,63m2)

Piwnica

h = 1,67m

Piwnica - 3,57 m2 (pow. netto 7,14m2)

-------------------------------------------------------------------------------

Razem - 3,57 m2 (pow. netto 7,14m2)

+ strych  (h = 0,3m - 4,38m)  :  16,79m2 (pow. netto 61,72m2)

OGÓŁEM : 104,02 m2 (pow. netto 128,85m2)

+ strych (h = 0,3m - 4,38m)  :  16,79m2 (pow. netto 61,72m2)

q Poniżej szczegółowo określono stopień zużycia budynku :



Tabela 1

Określenie stopnia zużycia budynku mieszkalnego

w Grudnie 1, gmina Bolków, powiat jaworski

Wzorcowy Stopień Rzeczyw.

Rodzaj elementu lub robot proc.wart. zużycia proc.wart.

składow. składow. składow.

  cz.bud. cz. bud. cz.bud.

Roboty ziemne 1,0% 60,0% 0,6%

Fundamenty 2,9% 65,0% 1,9%

Izolacje 0,4% 80,0% 0,3%

Ściany konstrukcyjne 21,4% 60,0% 12,8%

Ściany działowe 3,5% 60,0% 2,1%

Stropy i balkony 10,3% 65,0% 6,7%

Schody i balustrady 2,2% 70,0% 1,5%

Więźba dachowa 2,9% 65,0% 1,9%

Pokrycia dachowe i roboty blacharskie 3,0% 65,0% 2,0%

Tynki i wykładziny wewnętrzne 4,1% 60,0% 2,5%

Tynki i okładziny zewnętrzne 1,7% 70,0% 1,2%

Drzwi i okna z oszkleniem 10,3% 70,0% 7,2%Drzwi i okna z oszkleniem 10,3% 70,0% 7,2%

Podłoża, podłogi i posadzki 5,6% 65,0% 3,6%

Malowanie klejowe i olejne 2,2% 65,0% 1,4%

Różne 9,2% 65,0% 6,0%

Ogrzewanie 7,5% 65,0% 4,9%

Wodociągi i kanalizacja 9,5% 60,0% 5,7%

Instalacja elektryczna 2,3% 55,0% 1,3%

OGÓŁEM 100,0% 63,6%

*** Wnioski :

Stopień zużycia  budynku mieszkalnego wynosi : 64,0%

Stopięń zużycia określono wg stanu budynku   z 22.12.2021r



w Opis budynku gospodarczego znajdującego się na działce nr 590 :

Obiekt wolnostojący, murowany, z cegły i bloczków, dach jednospadowy, drewniany, krokwiowy

pokryty dachówką ceramiczną, drzwi drewniane deskowe, tynków wewnętrznych brak,

elewacja w części struktura ozdobna bloczków oraz tynk cem.-wap., posadzki ceglane i polepa.

Obiekt obecnie użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako budynek gospodarczy.

Patrz też dokumentacja fotograficzna -  załącznik nr 4  - zdjęcia 15 (2szt).

Powierzchnia użytkowa budynku  - 20,41 m2

Stopień zużycia technicznego -    ok. 75%

Do obiektu od strony lasu dobudowano szopę drewnianą w złym stanie technicznym - bez

wartości rynkowej.



   V. Określenie wartości rynkowej nieruchomości :

V.1. Określenie wartości rynkowej prawa własności budynku

mieszkalno-gospodarczego i budynku gospodarczego wraz z prawem własności

zabudowanej (B/PsIV) części działki nr 590 (o pow. 900m2):

Do wyceny w/w obiektów i działki zastosowano podejście porównawcze metodę korygowanej

ceny średniej.

q Z bazy danych autora niniejszego opracowania, przyjęto następujący, reprezentatywny zbiór

transakcji  podobnych :

Data wyceny : 30-12-2021

q Z bazy danych autora niniejszego opracowania, przyjęto następujący (tabela 2), reprezentatywny

zbiór transakcji  podobnych  (tu : ceny transakcji oraz zaaktualizowane na dzień wyceny ceny

transakcyjne) :

Tabela 2

Liczba

dni (n)

od daty Jednostkowa

Lp.      Położenie     Pow. działki     Data transakcji transakcji      cena       Zaktualiz.

nieruchomości do dnia   transakcji          cena

wykon.          C       transakc.

niniejszego

           m2         dd-mm-rrrr operatu   zł/m2 p.u.       zł/m2 p.u.           m2         dd-mm-rrrr operatu   zł/m2 p.u.       zł/m2 p.u.

1 JG Dziecinna 841 01-07-2020 547 2916,67 3276,92

2 JG Skowronków 952 10-08-2020 507 2628,50 2962,41

3 JG Cieplicka 745 20-08-2020 497 2200,00 2527,32

4 JG Hirszfelda 1106 22-09-2020 464 2254,55 2560,14

5 JG Wyspiańskiego 324 28-09-2020 458 3333,33 3634,97

6 JG Conrada 563 13-10-2020 443 2235,92 2527,68

7 JG Korfantego 450 21-10-2020 435 2777,78 3064,27

8 JG Podleśna 476 15-12-2020 380 3425,93 3676,20

9 JG Lawendowa 662 02-02-2021 331 2694,56 2912,56

## JG okolice ul. Nowej 406 02-03-2021 303 3518,12 3717,68

## JG Batalionów Chłopskich 1018 04-03-2021 301 2218,31 2416,55

## JG Wiśniowa 509 17-05-2021 227 2428,06 2577,56

## JG Karkonoska 317 25-05-2021 219 4133,23 4277,46

## JG Okrężna 409 27-05-2021 217 3227,27 3370,19

## JG Dąbrowskiej 552 31-05-2021 213 2916,67 3056,95

## JG Kasprzaka 470 22-06-2021 191 2443,61 2569,40

## JG Liliowa 502 25-06-2021 188 2222,22 2346,04

## JG Kruszwicka 806 28-06-2021 185 2291,51 2413,35



q Poniżej przedstawiono linię trendu wymienonych wyżej transakcji :

q Ostatecznie do wyceny przyjęto wg. tabeli 2 następujace zaktualizowane (na dzień wyceny) ceny

transakcyjne nieruchomości podobnych :

3276,92 złotych/m2 p.u.

2962,41 złotych/m2 p.u.

2527,32 złotych/m2 p.u.

2560,14 złotych/m2 p.u.

y = 0,6586x - 26167
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2560,14 złotych/m2 p.u.

3634,97 złotych/m2 p.u.

2527,68 złotych/m2 p.u.

3064,27 złotych/m2 p.u.

3676,20 złotych/m2 p.u.

2912,56 złotych/m2 p.u.

3717,68 złotych/m2 p.u.

2416,55 złotych/m2 p.u.

2577,56 złotych/m2 p.u.

4277,46 złotych/m2 p.u.

3370,19 złotych/m2 p.u.

3056,95 złotych/m2 p.u.

2569,40 złotych/m2 p.u.

2346,04 złotych/m2 p.u.

2413,35 złotych/m2 p.u.

q Suma wszystkich wartości cen transakcji podobnych ze zbioru reprezentatywnego wynosi :                  

53887,65 złotych/m2 p.u.

q Liczba transakcji (szt)                     18 szt



q Cena średnia z przedstawionego powyżej zbioru transakcji podobnych wynosi :

Cśr = 53887,65 / 18 = 2993,7584 złotych/m2 p.u.

q Obliczenie DC :

DC = Cmax - Cmin = 4277,46 - 2346,04  = 1931,43 złotych/m2 p.u.

q Obliczenie zakresu współczynników korygujących :

Umin  = Cmin  / Cśr = 2346,04/2993,76  = 0,78364

Umax = Cmax / Cśr = 4277,46/2993,76  = 1,42879

q Określono, że wymienione poniżej cechy i ich wagi,  reprezentatywnego zbioru transakcji

podobnych wpływają na poziom wartości rynkowej  :

Max.

Rodzaj cechy różnicujacej wpływ

(Ki)

%

Położenie 25%

Architektura w powiązaniu z układem 10%

architektonicznym otoczenia

Wielkość, charakterystyka i kształt działki 10%

Funkcjonalność 15%

Stan techniczny i technologia 15%

Atrakcyjność przyrodniczo-krajobrazowa 10%

Stan zagospodarowania otoczenia 5%

nieruchomości oraz drogi, parkingi 

Stopień wyposażenia w urządzenia 10%

infrastruktury

R A Z E M   : 100%

 



q Przyjęto, że w obrębie danej w/w cechy - możliwe są do przyjęcia - następujące stany wartości 

współczynnika korygującego : 

1. słabe(a)

2. przeciętne(y)

3. dobre(y)

q Opis nieruchomości o cenie minimalnej  : Cmin = 2346,04 złotych/m2 p.u.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 153m2, budynek parterowy z

poddaszem użytkowym, położenie przeciętne, sąsiedztwo przeciętne, architektura obiektu przeciętna,

stan techniczny - przeciętny, powierzchnia działki 502m2, uzbrojenie energia, woda, kanalizacja.

Rzeźba terenu - płaska, atrakcyjność przyrodniczo-krajobrazowa - przeciętna, ekspozycja dobra,

funkcjonalność obiektu - przeciętna.

Adres :Jelenia Góra, ul.Liliowa, powiat karkonoski 

Data transakcji : 25.06.2021r 

q Opis nieruchomości o cenie maksymalnej  : Cmax = 4277,46 złotych/m2 p.u.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszk.jednorodzinnym parterowym z poddaszem

użytkowym, o pow. 124,60m2, położenie przeciętne, sąsiedztwo dobre, architektura dobra, stan

techniczny - dobry, pow. działki - 317m2, uzbrojenie : woda, kanalizacja, energia, atrakcyjność

przyrodniczo-krajobrazowa - dobra, ekspozycja dobra, funkcjonalność obiektu - dobra. 

Adres : Jelenia Góra, Jagniątków ul.Karkonoska, powiat karkonoski

Data transakcji : 25.05.2021r 

q Przyjęto w niniejszej wycenie, że wartość rynkowa nieruchomości będąca przedmiotem wyceny,q Przyjęto w niniejszej wycenie, że wartość rynkowa nieruchomości będąca przedmiotem wyceny,

mieści się pomiędzy ceną minimalną (Cmin) i ceną maksymalną (Cmax), jakie znajdują się w

zbiorze transakcji - przyjetych przez biegłego - czyli należy zastosować w procesie szacowania

nieruchomości, ogólną metodę interpolacji

q Wartość rynkowa nieruchomości wycenianej będzie równa :

  n

Wr = Cśr * S Ui

i = 1

gdzie :

Wr  - wartość rynkowa nieruchomości wycenianej

Cśr - cena średnia z bazy danych cenowych 

Ui  - wartości współczynników korygujących odzwierciedlających ocenę nieruchomości 

        wycenianej w aspekcie cech rynkowych



q Zakres współcznników korygujacych wynika z konieczności zachowania założenia, ze wartość

nieruchomości winna znaleźć się (metoda interpolacji) pomiędzy :
Cmin  Wr   Cmax

czyli :

  n

Umin   S Ui   Umax

i = 1

q Współczynniki korygujące (w obrębie danej cechy)  tj. Ui max  oraz Ui min obliczono wg.

wzoru :

Ui min = Ki *  Cmin / Cśr

Ui max = Ki *  Cmax / Cśr

q Celem określonia położenia wartości współczynnika Ui - odpowiadajacego położeniu wartości

średniej (Cśr) w przedziale (Cmin ; Cmax) - dla danej cechy różnicującej - obliczono

wartość  Ui odp. śr., która odpowiada wysokości współczynnika korygujacego -

w przypadku przyjęcia stanu "przeciętne(y)" - dla nieruchomości bedącej przedmiotem wyceny.

Ui odp. śr. = (Cśr - Cmin) / (Cmax - Cmin) * (Umax-Umin) + Umin



q Obliczenia do procesu porównywania wycenianej nieruchomości do (zbioru transakcji) tj.próbki

przyjętej jako reprezentatywnej - wg zależności określonych wyżej - zebrano i przedstawiono - 

w załączonej poniżej Tabeli 3 :

Tabela 3

Udział Zakres Wartości

cechy wsp. wsp.

w koryguj. korygujących

Lp.       Cecha różnicująca
 DC= Ui min

(Cmax-Cmin) Ui odp.śr. Ui

(Ki) Ui max

%

0,196

1 Położenie 25% 0,250 0,196

0,357

0,078

2 Architektura w powiązaniu z układem 10% 0,100 0,078

architektonicznym otoczenia 0,143

0,078

3 Wielkość, charakterystyka i kształt działki 10% 0,100 0,100

0,143

0,118

4 Funkcjonalność 15% 0,150 0,118

0,214

0,1180,118

5 Stan techniczny i technologia 15% 0,150 0,118

0,214

0,078

6 Atrakcyjność przyrodniczo-krajobrazowa 10% 0,100 0,100

0,143

0,039

7 Stan zagospodarowania otoczenia 5% 0,050 0,050

nieruchomości oraz drogi, parkingi 0,071

0,078

8 Stopień wyposażenia w urządzenia 10% 0,100 0,078

infrastruktury 0,143

0,784

R A Z E M   : 100% 1,000 0,838

1,429

q Wartość współczynnika korygującego (S Ui) wynosi : 0,838

q Wartość rynkowa nieruchomości na jednostkę obmiarową wynosi :

0,838*2993,76 = 2508,77 złotych/m2 p.u.



n Określenie wartości prawa własności obiektów wraz z prawem

własności zabudowanej (B-PsIV) części działki nr 590 (o pow. 900m2) :

Powierzchnia użytkowa obiektu :

- Budynek mieszkalny - 104,02 m2

- Budynek gospodarczy - 20,41 m2

=====================================================================

Razem powierzchnia użytkowa  : 124,43 m2

Powierzchnia użytkowa sprowadzona :

- Budynek mieszkalny - 104,02 m2

- Budynek gospodarczy 20,41*0,2 - 4,08 m2

=====================================================================

Razem   : 108,10 m2

Wartość 1 m2 powierzchni  w obiektach  podobnych z instalacją elektr.i wod.-kan.i c.o.

(patrz tabela 2) - wynosi :

2508,77 złotych

*    Określenie wartości nieruchomości (przed korektą) :

2508,77*108,10 = 271203,05 złotych

***  Określenie wartości rynkowej nieruchomości - korekta dodatkowa :

- zgodnie z pkt.5.2 standardu III.7 "Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia

porównawczego" (zamieszczonego w "Standardach Zawodowych Rzeczoznawców

Majątkowych" Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - mających

zastosowanie jako noty tymczasowe Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny) zastosowano

współczynnik korekcyjny K = 0,9 (z przedziału 0,9 - 1,1) - z uwagi, na ponadprzeciętnąwspółczynnik korekcyjny K = 0,9 (z przedziału 0,9 - 1,1) - z uwagi, na ponadprzeciętną

nietypowość nieruchomości, nieruchomość obciążona służebnością bezpłatnego i dożywotniego

mieszkania.

271203,05 *  (1  - 0,10) = 244000,00 złotych



V.2. Określenie wartości rynkowej prawa własności niezabudowanej części działki nr

590 (oznaczonej PsIV i RIVa, o pow. 6000m2+4700m2=10700m2):

Do wyceny zastosowano podejście porównawcze, metodę skorygowanej ceny średniej, przy 

pomocy której określono wartość rynkową działki :

q Z bazy danych autora niniejszego opracowania, przyjęto następujący, reprezentatywny zbiór

transakcji  podobnych :

-----------------------------------------------------

3,40 złotych/1 m2

3,40 złotych/1 m2

5,93 złotych/1 m2

2,64 złotych/1 m2

5,25 złotych/1 m2

2,39 złotych/1 m2

2,46 złotych/1 m2

2,51 złotych/1 m2

6,64 złotych/1 m2

4,35 złotych/1 m2

3,97 złotych/1 m2

6,49 złotych/1 m2

-----------------------------------------------------

q Suma wszystkich wartości cen transakcji podobnych ze zbioru reprezentatywnego wynosi :                  

49,43 złotych/1 m2 

q Liczba transakcji (szt)                     12 sztq Liczba transakcji (szt)                     12 szt

q Cena średnia z przedstawionego powyżej zbioru transakcji podobnych wynosi :

Cśr = 49,43 / 12 = 4,12 złotych/m2 

q Obliczenie DC :

DC = Cmax - Cmin = 6,64 - 2,39  = 4,25 złotych/m2 



q Obliczenie zakresu współczynników korygujących :

Umin  = Cmin  / Cśr = 2,39/4,1192  = 0,58021

Umax = Cmax / Cśr = 6,64/4,1192  = 1,61198

q Określono, że wymienione poniżej cechy i ich wagi,  reprezentatywnego zbioru transakcji

podobnych wpływają na poziom wartości rynkowej  :

Max.

Rodzaj cechy różnicujacej wpływ

(Ki)

%

Położenie 30%

Wielkość działki 15%

Rodzaj gruntu i poziom kultury upraw 25%

Elementy infrastruktury działki 10%

Dostępność 10%

Rzeźba terenu 10%

R A Z E M   : 100%

 

q Przyjęto, że w obrębie danej w/w cechy - możliwe są do przyjęcia - następujące stany wartości 

współczynnika korygującego : 

1. słabe(a)

2. przeciętne(y)

3. dobre(y)



q Opis nieruchomości o cenie minimalnej  : Cmin = 2,39 złotych/m2 

Położenie słabe, powierzchnia działki 39800m2,  kształt sprzyjający (dobry), rodzaj gruntu i poziom

kultury upraw przeciętne, elementy infrastruktury brak (słabe), dostępność przeciętna, rzeźba

terenu przeciętna.

Adres : Lipienica, gmina Kamienna Góra, 

Data transakcji : 13.01.2020r.,

q Opis nieruchomości o cenie maksymalnej  : Cmax = 6,64 złotych/m2 

Położenie dobre, powierzchnia działki 7534m2, sąsiedztwo dobre, kształt sprzyjający (dobry),

rodzaj gruntu i poziom kultury upraw dobry, elementy infrastruktury brak (słąbe), dostępność

przeciętna, rzeźba terenu - płaska.

Adres : Błażejów, gmina Lubawka

Data transakcji : 18.02.2020r.,

q Przyjęto w niniejszej wycenie, że wartość rynkowa nieruchomości będąca przedmiotem wyceny,

mieści się pomiędzy ceną minimalną (Cmin) i ceną maksymalną (Cmax), jakie znajdują się w

zbiorze transakcji - przyjętych przez biegłego - czyli należy zastosować w procesie szacowania

nieruchomości, ogólną metodę interpolacji

q Wartość rynkowa nieruchomości wycenianej będzie równa :

  n

Wr = Cśr * S Ui

i = 1

gdzie :

Wr  - wartość rynkowa nieruchomości wycenianej

Cśr - cena średnia z bazy danych cenowych 

Ui  - wartości współczynników korygujących odzwierciedlających ocenę nieruchomości 

        wycenianej w aspekcie cech rynkowych

q Zakres współcznników korygujących wynika z konieczności zachowania założenia, że wartość

 

Cmin  Wr   Cmax

czyli :

  n

Umin   S Ui   Umax

i = 1

q Współczynniki korygujące (w obrębie danej cechy)  tj. Ui max  oraz Ui min obliczono wg.

wzoru :

Ui min = Ki *  Cmin / Cśr

Ui max = Ki *  Cmax / Cśr



q Celem określonia położenia wartości współczynnika Ui - odpowiadajacego położeniu wartości

średniej (Cśr) w przedziale (Cmin ; Cmax) - dla danej cechy różnicującej - obliczono

wartość  Ui odp. śr., która odpowiada wysokości współczynnika korygujacego -

w przypadku przyjęcia stanu "przeciętne(y)" - dla nieruchomości bedącej przedmiotem wyceny.

Ui odp. śr. = (Cśr - Cmin) / (Cmax - Cmin) * (Umax-Umin) + Umin

q Obliczenia do procesu porównywania wycenianej nieruchomości do (zbioru transakcji) tj.próbki

przyjętej jako reprezentatywnej - wg zależności określonych wyżej - zebrano i przedstawiono - 

w załączonej poniżej Tabeli 4 :

Tabela 4

Udział Zakres Wartości

cechy wsp. wsp.

w koryguj. korygujących

Lp.       Cecha różnicująca
 DC= Ui min

(Cmax-Cmin) Ui odp.śr. Ui

(Ki) Ui max

%

0,174

1 Położenie 30% 0,300 0,300

0,484

0,087

2 Wielkość działki 15% 0,150 0,150

0,242

0,1450,145

3 Rodzaj gruntu i poziom kultury upraw 25% 0,250 0,250

0,403

0,058

4 Elementy infrastruktury działki 10% 0,100 0,100

0,161

0,058

5 Dostępność 10% 0,100 0,100

0,161

0,058

6 Rzeźba terenu 10% 0,100 0,161

0,161  

0,580

R A Z E M   : 100% 1,000 1,061

1,612

q Wartość współczynnika korygującego (S Ui) wynosi : 1,061

q Wartośc rynkowa prawa własności 1m2  wycenianej działki wynosi :

1,061*4,12 = 4,37 złotych/m2



* Pow.  działki : 10700 m2

* Określenie wartości prawa własności działki (przed dodatkową korektą) :

4,37*10700,0 = 46759,00 złotych

* Określenie wartości rynkowej prawa własności działki (korekta dodatkowa) :

- bez dodatkowej korekty

46759,00 * (1-0,00) = 46759,00 złotych

* Wartość rynkowa prawa własności części (B- PsIV) działki numer 590 (AM-4, obręb 0004 - Lipa)

   wynosi : 46759,00 złotych



V.3. Określenie wartości rynkowej prawa własności działki nr 585

q Opis metody i zbiór transakcji podobnych jak w pkt. V.2.

q Obliczenia do procesu porównywania wycenianej nieruchomości do (zbioru transakcji) tj.próbki

przyjętej jako reprezentatywnej - wg zależności określonych wyżej - zebrano i przedstawiono - 

w załączonej poniżej Tabeli 5 :

Tabela 5

Udział Zakres Wartości

cechy wsp. wsp.

w koryguj. korygujących

Lp.       Cecha różnicująca
 DC= Ui min

(Cmax-Cmin) Ui odp.śr. Ui

(Ki) Ui max

%

 0,174

1 Położenie 30% 0,300 0,174

0,484

0,087

2 Wielkość działki 15% 0,150 0,150

0,242

0,145

3 Rodzaj gruntu i poziom kultury upraw 25% 0,250 0,145

0,403

0,058

4 Elementy infrastruktury działki 10% 0,100 0,058

0,161

0,058

5 Dostępność 10% 0,100 0,058

0,161

0,058

6 Rzeźba terenu 10% 0,100 0,058

0,161

0,580

R A Z E M   : 100% 1,000 0,643

1,612

q Wartość współczynnika korygującego (S Ui) wynosi : 0,643

q Wartośc rynkowa prawa własności 1m2  wycenianej działki wynosi :

0,643*4,12 = 2,65 złotych/m2



* Pow.  działki : 6000 m2

* Określenie wartości prawa własności działki (przed dodatkową korektą) :

2,65*6000,0 = 15900,00 złotych

* Określenie wartości rynkowej prawa własności działki (korekta dodatkowa) :

- zgodnie z pkt.5.2 standardu III.7 "Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia

porównawczego" (zamieszczonego w "Standardach Zawodowych Rzeczoznawców

Majątkowych" Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - mających

zastosowanie jako noty tymczasowe Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny) zastosowano

współczynnik korekcyjny K = 1,10 (z przedziału 0,9 - 1,1) - z uwagi, na ponadprzeciętną

nietypowość działki - na terenie działki znajduje się młodnik z pojedyńczymi drzewami 

mogącymi posiadać własności użytkowe (dojrzałość rębną).

15900,00 * (1+0,10) = 17490,00 złotych

* Wartość rynkowa prawa własności działki numer 585 (AM-4, obręb 0004 - Lipa)

   wynosi : 17490,00 złotych



V.4. Określenie wartości rynkowej prawa własności działki nr 613

q Opis metody i zbiór transakcji podobnych jak w pkt. V.2.

q Obliczenia do procesu porównywania wycenianej nieruchomości do (zbioru transakcji) tj.próbki

przyjętej jako reprezentatywnej - wg zależności określonych wyżej - zebrano i przedstawiono - 

w załączonej poniżej Tabeli 6 :

Tabela 6

Udział Zakres Wartości

cechy wsp. wsp.

w koryguj. korygujących

Lp.       Cecha różnicująca
 DC= Ui min

(Cmax-Cmin) Ui odp.śr. Ui

(Ki) Ui max

%

0,174

1 Położenie 30% 0,300 0,300

0,484

0,087

2 Wielkość działki 15% 0,150 0,150

0,242

0,145

3 Rodzaj gruntu i poziom kultury upraw 25% 0,250 0,250

0,403

0,058

4 Elementy infrastruktury działki 10% 0,100 0,100

0,161

0,058

5 Dostępność 10% 0,100 0,100

0,161

0,058

6 Rzeźba terenu 10% 0,100 0,100

0,161

0,580

R A Z E M   : 100% 1,000 1,000

1,612

q Wartość współczynnika korygującego (S Ui) wynosi : 1,000

q Wartośc rynkowa prawa własności 1m2  wycenianej działki wynosi :

1,000*4,12 = 4,12 złotych/m2



* Pow.  działki : 3600 m2

* Określenie wartości prawa własności działki (przed dodatkową korektą) :

4,12*3600,0 = 14832,00 złotych

* Określenie wartości rynkowej prawa własności działki (korekta dodatkowa) :

- zgodnie z pkt.5.2 standardu III.7 "Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia

porównawczego" (zamieszczonego w "Standardach Zawodowych Rzeczoznawców

Majątkowych" Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - mających

zastosowanie jako noty tymczasowe Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny) zastosowano

współczynnik korekcyjny K = 0,9 (z przedziału 0,9 - 1,1,) - z uwagi, na ponadprzeciętną

nietypowość działki - działka silnie podmokła.

14832,00 * (1-0,1) = 13349,00 złotych

* Wartość rynkowa prawa własności działki numer 613 (AM-4, obręb 0004 - Lipa)

   wynosi : 13349,00 złotych



V.5. Określenie wartości rynkowej obciążenia nieruchomości służebnością:

W dziale III w księdze wieczystej JG1K/00007915/5 ujawniono ograniczone prawo rzeczowe na

rzecz Pani Krystyny Nowak tj. służebność osobistą mieszkania, polegająca na prawie do

dożywotniego i bezpłatnego zamieszkiwania w jednym pokoju o powierzchni 12,90m2,

usytuowanym na pierwszym piętrze - poddaszu budynku mieszkalno-gospodarczego wraz z

dostępem do wspólnych pomieszczeń mieszkalnych tego budynku oraz jego części gospodarczej, a

ponadto na możliwości użytkowania gruntu o powierzchni do 20 arów - w miejscu według raz

dokonanego wyboru.

Zgodnie z informacjami udzielonymi biegłemu przez Panią  Krystynę Nowak ma ona obecnie 75lat

a w/w powierzchnia gruntu do użytkowania stanowi 20 arów części rolnej - położonych w

bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalno-gospodarczego.

W związku z powyższym przyjęto :

- wg. GUS  z marca 2019r "Przeciętne dalsze trwanie życia" dla osób o wieku 87 lat 

wynosi : 139,2m-cy tj . 11,6 roku

-stawkę czynszu miesięcznego za podobne powierzchnie mieszkalne w domach mieszkalnych

wynosi średnio 400,00-700,00zł/1m2. Przyjęto 600,00zł/m2 (uwzględniając w tej stawce prawo

dostępu do pomieszczeń wspólnych części mieszkalnej i gospodarczej oraz możliwość

użytkowania 20 arów gruntu). 

- dla przyjętego rodzaju użytkowania przyjęto jako odpowiadającą stopę dyskonta 

w wysokości : 9,5%.



Stąd wartość rynkowa służebości (Slok)  wynosi :

r = 0,095

n=11,6

D=600,00

Ostatecznie wartość rynkowa służebości (S) wynosi :

49300,00 złotych

Dla określenia wartości rynkowej korzystania z lokalu  zastosowano  technikę dyskontowania 
strumieni pieniężnych.  

 Wówczas : 
 

 WDCF = D1/(1+r)1+D2/(1+r)2+D3/(1+r)3+...+Dn/(1+r)n
 

gdzie : 

D1..n – wartość strumieni pieniężnych dochodów z nieruchomości – w kolejnych latach   
         prognozy  

r      – stopa dyskontowa    
n     – ostatni rok prognozy  

 

 w przypadku gdy D =D1 = D2=D3 =...=Dn 
 

 WDCF = D*((1-1/(1+r)n)/r  
 

 
 

 Slok = (600,00*12m-cy ) *((1-1/(1+0,095)11,6)/0,095 =41117,27zł 
 
 



V.6. Określenie wartości rynkowej nieruchomości - zestawienie końcowe :

*   Określenie wartości rynkowej prawa własności budynku mieszkalno-gospodarczego i budynku

gospodarczego wraz z prawem własności zabudowanej (B/PsIV) części działki nr 590 (o pow.

900m2) (wg. pkt. V.1) wynosi : 244000,00 złotych

*   Określenie wartości rynkowej prawa własności niezabudowanej części działki nr 590

(oznaczonej PsIV i RIVa, o pow. 6000m2+4700m2=10700m2)

(wg. pkt. V.2) wynosi : 46759,00 złotych

*   Określenie wartości rynkowej prawa własności działki nr 585

(wg. pkt. V.3) wynosi : 17490,00 złotych

*   Określenie wartości rynkowej prawa własności działki nr 613

(wg. pkt. V.4) wynosi : 13349,00 złotych

*   Określenie wartości rynkowej obciążenia nieruchomości służebnoścą dożywocia

 (wg. pkt. V.5) wynosi : -49300,00 złotych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        RAZEM : 272298,00 złotych



v OSTATECZNIE  :

Wartość rynkowa nieruchomości

tj. prawa  własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem

gospodarczym działki nr 590 oraz prawa własności niezabudowanych działek 

nr 585 i 613 (objętych KW JG1K/00007915/5)

w Grudnie 1, gmina Bolków, powiat jaworski

wynosi : 272 000,00    złotych

Słownie złotych :

dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące

Krótkie uzasadnienie wyniku końcowego operatu szacunkowego :

Określona powyżej wartość rynkowa ma uzasadnienie, wynikające z  położenia nieruchomości 

w małej miescowości wiejskiej. 

Działka nr 590 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz obiektem gospodarczym, działki nr

613 i 585 są niezabudowane.

Nieruchomość obciążona jest m.in. służebnością bezpłatnego i dożywotniego mieszkania.

Uwaga : 1. Poziom cen - na dzień 30.12.2021r

2. Patrz uwagi pt. IIID.operatu

Wykonał :

Jelenia Góra,  30 grudnia 2021r
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Dokumentacja fotograficzna (19szt) + zdjęcia otoczenia (6szt)

Budynek mieszkalny i gospodarczy na działce nr 590

Budynek mieszkalny na działce nr 590 (zdjęcia nr 2 - 13)
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Budynek gospodarczy na działce nr 590 (zdjęcia nr 14 -15)
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Zdjęcia zagospodarowania terenu w części zabudowanej działki nr 590 (2szt)
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Działka nr 590 - c (zdjęcia nr 17)zęść niezabudowana

Działka nr 613 (zdjęcie nr 17)



19

Działka nr 585 (zdjęcia nr 19)
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Zdjęcia otoczenia (6szt)


