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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Adres Ząbkowice Śląskie, ul. Modrzejewskiej 24.  
 

Księga Wieczysta 
Dla przedmiotowej nieruchomości  Sąd Rejonowy w Ząbkowicach, V Wydział Ksiąg 
Wieczysty prowadzi KW nr SW1Z/00028115/2.  
 

SKRÓCONY OPIS NIERUCHOMOŚCI 

Forma władania Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 16 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.  

Opis nieruchomości  
 

Nieruchomos c  gruntowa stanowi działkę ewidencyjną oznaczoną w rejestrze grunto w 

nr 16 o powierzchni 706 m² połoz oną w Ząbkowicach S ląskich przy ul. Modrzejewskiej 

24, obręb Centrum. Nieruchomos c  gruntowa zabudowana jest budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjnym, o 

powierzchni uz ytkowej 122 m² i powierzchni zabudowy 154 m².  

DANE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI 

Cel wyceny Określenie wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości dla potrzeb toczącego 
się postępowania upadłościowego.  
 

Podejście, metoda wyceny  Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej.  

Wartość rynkowa 
nieruchomości na dzień 

wyceny 

WR = 569 000 zł 
(słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) 

 

Wartość nieruchomości 
w warunkach sprzedaży 

wymuszonej  

WSW = 435 000 zł 
(słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) 

Daty oszacowania 
 

Operat szacunkowy wykonano:  
• w dniu 23.03.2022 r. 
• według stanu na dzień 12.03.2022 r. 
• na poziomie cen na dzień 12.03.2022 r. 
• na poziomie wizji lokalnej z dnia 12.03.2022 r. 

Autor operatu  

Rzeczoznawca Majątkowy Kamila Klincewicz, nr uprawnień 6936  
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1. Przedmiot zakres i uwarunkowania wyceny  

 

1.1. Przedmiot wyceny 

 

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej dz. ew. nr 

16 (obręb Centrum) o powierzchni 706 m2 położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Modrzejewskiej 24, w 

gminie Ząbkowice Śląskie, w  powiecie ząbkowickim, w województwie dolnośląskim. Nieruchomość 

gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, w zabudowie 

wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 122 m². Budynek został wybudowany w latach 80-tych ubiegłego 

wieku, w technologii tradycyjnej murowanej.  

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr SW1Z/00028115/2.  

 

1.2. Zakres i uwarunkowania wyceny  

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje okres lenie wartos ci rynkowej prawa własnos ci do ww. 

nieruchomos ci gruntowej zabudowanej według stanu i cen na dzien  wyceny.  

 

2. Cel wyceny 

 

Określenie wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej dla potrzeb 

toczącego się postępowania upadłościowego zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z 

dnia 07.03.2022 r., Syg. Akt. VI GU 387/12.  

 

3. Podstawy opracowania operatu szacunkowego  

 

3.1. Podstawa formalna  

 

Podstawę formalną sporządzenia operatu szacunkowego stanowi zlecenie Pana Grzegorza Wichrowskiego 

Doradcy Restrukturyzowanego (nr licencji 936) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Semaforowej 34A/2. 

 

3.2. Podstawy prawne 

 

Niniejsza wycena została wykonana z uwzględnieniem polskich przepisów prawa tj.: 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) 

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

i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 555) 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 
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W wycenie uwzględniono metodykę Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny (PKZW) wydanych przez 

Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). 

 

3.3. Podstawy metodologiczne 

 

• Przykłady wycen nieruchomos ci, Praca zbiorowa, Wydawnictwo: IDM 2013. 

• Systemy, zasady i procedury wyceny nieruchomos ci, autor: praca pod red. Andrzeja Hopfera i Ryszarda 

Cymermana, wydawca: Polska Federacja Stowarzyszen  Rzeczoznawco w Majątkowych, Warszawa 2010. 

• Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego, wydanie II, wydawca: Polska Federacja Stowarzyszen  

Rzeczoznawco w Majątkowych, Warszawa 2004. 

• „Szacowanie nieruchomos ci Rzeczoznawstwo majątkowe” pod redakcją J. Dydenki, wyd. Lex, Warszawa 

2012 r. 

• „Podejs cie kosztowe w wycenie nieruchomos ci”, wydanie III, wydawca: Warszawskie Centrum Postępu 

Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa Wacetob Sp. z o.o., Warszawa 2015 r. 

• „Zasady szacowania wartos ci odtworzeniowej obiekto w budowlanych”, wydanie 6, wydawca: Os rodek 

Wdroz en  Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2016 r. 

 

3.4. Źródła danych merytorycznych  

 

• Oględziny nieruchomości przeprowadzone – 12.03.2022 r. 

• Księga wieczysta - Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych 

• Dane z rejestru gruntów  

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  

• Informacje uzyskane z Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich  

• Informacje o transakcjach nieruchomości podobnych uzyskane z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej w Ząbkowicach Śląskich   

• Informacje i dokumenty udostępnione przez Zamawiającego 

• Lokalne agencje obrotu nieruchomościami  

• Informacje uzyskane drogą samodzielnego gromadzenia danych 

4. Daty istotne dla sporządzenia operatu szacunkowego  

 

Data sporządzenia wyceny       -  23.03.2022 r. 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny                   -  12.03.2022 r. 

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny   -  12.03.2022 r. 

Data oględzin wycenianej nieruchomości     -  12.03.2022 r. 
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5. Opis i określenie stanu nieruchomości  

 

5.1. Stan prawny przedmiotu wyceny  

 

✓ Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 

Modrzejewskiej 24, Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

Księgę Wieczystą nr SW1W/00028115/2. Na podstawie badania jej zapisów stwierdzono: 

Typ księgi: grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość  

 

Dział  I – oznaczenie nieruchomości 

 

Nr bieżący nieruchomości: 4 

Działki ewidencyjne 

Nr działki: 16 

Położenie: miejscowość Ząbkowice Śląskie  

Ulica: Modrzejewskiej  

Obszar całej nieruchomości: 0,0706 ha  

 

Budynki  

Położenie: miejscowość Ząbkowice Śląskie  

Ulica: Modrzejewskiej 24 

Przeznaczenie budynku: budynek o kubaturze 660 m3 przeznaczony na cele mieszkalne  

Odrębność: tak 

 

Dział  I-SP – spis praw związanych z własnością 

Prawo użytkowania wieczystego  

Okres użytkowania: 2076-05-27 

Sposób korzystania: DZIAŁKA GRUNTU W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM I BUDYNEK O KUB. 660 M3 

STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ, PRZEZNACZONY NA CELE MIESZKALNE 

 

Dział  II – Własność  

 

Właściciele 

Wielkość udziału w prawie: 1/1 

Jednostka samorządu terytorialnego: Gmina Ząbkowice Śląskie  

 

Użytkownicy wieczyści  

 

Wielkość udziału w prawie: 1/1 

Osoba fizyczna: Witold Józef Ziomek  

 

Dział  III – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia  

Nr wpisu: 2 

Napis: WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Rodzaj wpisu: Inny wpis  

Treść wpisu: DO TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NIERUCHOMOŚCI, OBJĘTEJ TĄ 

KSIĘGĄ WIECZYSTĄ, PRZYŁĄCZYŁ SIĘ WIERZYCIEL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE 

WOD KAN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZŁOTYM STOKU (GKM 58/20). 
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Nr wpisu: 3 

Napis: WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Rodzaj wpisu: Inny wpis  

Treść wpisu: DO TOCZĄCEGO SIĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NIERUCHOMOŚCI, OBJĘTEJ TĄ 

KSIĘGĄ WIECZYSTĄ, PRZYŁĄCZYŁ SIĘ WIERZYCIEL KÓŁKO ROLNICZE W OLBRACHCICACH WIELKICH 

(GKM 95/20). 

 

Nr wpisu: 4 

Napis: WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Rodzaj wpisu: Inny wpis  

Treść wpisu: NOTUJE SIĘ WZMIANKĘ O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI DŁUŻNIKA WITOLDA 

ZIOMEK - Z WNIOSKU WIERZYCIELA : PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO WOD BUD SP.ZOO S-

KA KOMANDYTOWA, MAZAŃCOWICE, 0000515247 

 

Nr wpisu: 5 

Napis: WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Rodzaj wpisu: Inny wpis  

Treść wpisu: NOTUJE SIĘ WZMIANKĘ O PRZYŁĄCZENIU EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI W SPRAWIE KM 

38/22 DO SPRAWY I CO 371/20 NALEŻĄCEJ DO DŁUŻNIKA WITOLDA ZIOMEK 

NA PODSTAWIE WNIOSKU WIERZYCIELA : JANUSZA BIELEŃ. 

 

 

Dział  IV – Hipoteka  

Nr hipoteki: 2 

Napis: WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna łączna  

Suma: 1 000 000 zł  

Wierzytelność i stosunek prawny: ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ, ODSETEK, NALEŻNOŚCI 

UBOCZNYCH, UMOWA O KREDYT KONSOLIDACYJNY NR 17/KD/02 Z DNIA 31.07.2017 

Inne informacje: HIPOTEKA ŁĄCZNA WPISANA POD NR 2 OBCIĄŻA NADTO NIERUCHOMOŚĆ OBJĘTĄ 

KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW NR ZG1K/00031830/5, PROWADZONĄ PRZEZ SĄD REJONOWY W KROŚNIE 

ODRZAŃSKIM 

Wierzyciel hipoteczny: BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 

000510592 

 

Nr hipoteki: 3 

Napis: WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa  

Suma: 89 469,37 zł  

Wierzytelność i stosunek prawny: NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA Z TYTUŁU SKŁADEK, KOSZTY UPOMNIEŃ, 

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ, DECYZJA NR RWA: 430171DZPDZ19/000074 Z DNIA 28.03.2019 R. 

Wierzyciel hipoteczny: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU INSPEKTORAT 

W DZIERŻONIOWIE, WAŁBRZYCH, 00001775600198 

 

Nr hipoteki: 4 
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Napis: WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa  

Suma: 9 363,93 zł  

Wierzytelność i stosunek prawny: NIEUISZCZONY, ZADEKLAROWANY PODATEK OD ŚRODKÓW 

TRANSPORTU ZA OKRES 01-01-2018 DO 31-12-2019R., TYTUŁ WYKONAWCZY NRFP.3160.71.8.2019.AW 

ORAZ FP.3160.71.6.2019.KD 

Wierzyciel hipoteczny: GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 000526110 

 

Nr hipoteki: 5 

Napis: WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa  

Suma: 122 347,99 zł  

Wierzytelność i stosunek prawny: NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA Z TYTUŁU SKŁADEK, KOSZTY UPOMNIEŃ, 

ODSETKI ZA ZWŁOKĘ, TYTUŁY WYKONAWCZE Z DNIA 18-03-2020 R. BĘDĄCE PODSTAWĄ WPISU KARTA 

NR 123 DO NR 134 AKT 

Wierzyciel hipoteczny: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU INSPEKTORAT 

W DZIERŻONIOWIE, WAŁBRZYCH, 00001775600198 

 

Nr hipoteki: 6 

Napis: WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa  

Suma: 10 958,40 zł  

Wierzytelność i stosunek prawny: NIEUISZCZONY PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU ZA OKRES 01-

01-2020 DO 31-12-2021R.Z NALEŻNYMI ODSETKAMI, TYTUŁ WYKONAWCZY NR FP.3161.31.12.2021;  

TYTUŁ WYKONAWCZY NR FP.3161.31.11.2020;  

TYTUŁ WYKONAWCZY NR FP.3161.25.4.2020; 

Wierzyciel hipoteczny: GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 000526110 

 

Nr hipoteki: 7 

Napis: WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa  

Suma: 113 747,74 zł  

Wierzytelność i stosunek prawny: ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ, ODSETEK, NALEŻNOŚCI 

UBOCZNYCH Z TYTUŁU ZALEGŁYCH SKŁADEK NA FUS ZA OKRES 10/2019-10/2021., TYTUŁ 

WYKONAWCZY NR: TW44301200002298D1 Z DNIA 05.05.2020R.; TW4430120003539D1 Z DNIA 

27.10.2020R.; TW4430120004798D1 Z DNIA 29.12.2020R.; TW4430120004801D1 Z DNIA 29.12.2020R.; 

TW4430121000453D1 Z DNIA 18.01.2021R.; TW4430121001893D1 Z DNIA 30.03.2021R.; 

TW4430121003302D1 Z DNIA 29.06.2021R.; TW4430121004553D1 Z DNIA 22.09.2021R.; 

TW4430121005670D1 Z DNIA 16.11.2021R.; TW4430122000220D1 Z DNIA 11.01.2022R. 

Wierzyciel hipoteczny: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU, WAŁBRZYCH 

 

Nr hipoteki: 8 

Napis: WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa  

Suma: 9 355,12 zł  
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Wierzytelność i stosunek prawny: ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ, ODSETEK, NALEŻNOŚCI 

UBOCZNYCH Z TYTUŁU ZALEGŁYCH SKŁADEK NA FP, FS I FGŚP ZA OKRES 10/2019-10/2021., TYTUŁ 

WYKONAWCZY NR; TW4430120002300D1 Z DNIA 05.05.2020R.; TW4430120003541D1 Z DNIA 

27.10.2020R.; TW4430120004800D1 Z DNIA 29.12.2020R.; TW4430120004803D1 Z DNIA 29.12.2020R.; 

TW4430121000455D1 Z DNIA 18.01.2021R.; TW4430121001895D1 Z DNIA 30.03.2021R.; 

TW4430121003304 Z DNIA 29.06.2021R.; TW4430121004555D1 Z DNIA 22.09.2021R.; 

TW4430121005672D1 Z DNIA 16.11.2021R.; TW4430122000222D1 Z DNIA 11.01.2022R. 

Wierzyciel hipoteczny: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU, WAŁBRZYCH 

 

Nr hipoteki: 9 

Napis: WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I WŁASNOŚCI BUDYNKU STANOWIĄCEGO 

ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ 

Rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa  

Suma: 45 741,57 zł  

Wierzytelność i stosunek prawny: ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ, ODSETEK, NALEŻNOŚCI 

UBOCZNYCH Z TYTUŁU ZALEGŁYCH SKŁADEK NA FUZ ZA OKRES 10/2019-10-2021., TYTUŁ 

WYKONAWCZY NR: TW4430120002299D1 Z DNIA 05.05.2020R.; TW4430120003540D1 Z DNIA 

27.10.2020R.; TW4430120004799D1 Z DNIA 29.12.2020R.; TW4430120004802D1 Z DNIA 29.12.2020R.; 

TW4430121000454D1 Z DNIA 18.01.2021R.; TW4430121001894D1 Z DNIA 30.03.2021R.; 

TW4430121003303D1 Z DNIA 29.06.2021R.; TW4430121004554D1 Z DNIA 22.09.2021R.; 

TW4430121005671D1 Z DNIA 16.11.2021R.; TW4430122000221D1 Z DNIA 11.01.2022R. 

Wierzyciel hipoteczny: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU, WAŁBRZYCH 

 

 

Wydruk zapisów Księgi Wieczystej nr SW1Z/00028115/2 z Podsystemu Dostępu Centralnej Bazy Danych 

Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości został dołączony do niniejszego opracowania.  

 

 
✓ Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów 

Arkusz 

mapy 

Numer 

działki 

Określenie 

położenia 

Ozn. użyt. I 

kont .klas 

Powierzchnia 

w ha  

Nr KW Udział, forma władania 

6 16 Ul. H. 

Modrzejewskiej 

24 

B – tereny 
mieszkaniowe 

0,0706 
 

SW1Z/00028115/2 Osoba fizyczna  

Razem powierzchnia działek:  0,0706 ha  

 

Stwierdzono zgodność pomiędzy odpowiednimi wpisami dotyczącymi oznaczenia oraz powierzchni działki, 

właścicieli w Księdze Wieczystej a wpisami w rejestrze gruntów. Wypis z rejestru gruntów stanowi 

załącznik do niniejszego operatu szacunkowego.  

 

5.2. Opis przedmiotu wyceny  

 

✓ Lokalizacja 

Nieruchomość będąca przedmiotem wyceny położona jest w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 

Modrzejewskiej 24. Nieruchomość położona w pośredniej części miasta, w niedalekiej odległości od 

ścisłego centrum, w sąsiedztwie podobnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Dojazd do 
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nieruchomości odbywa się drogą lokalną o niewielkim natężeniu ruchu drogowego. W odległości ok. 500 m 

znajduje się droga krajowa nr 8 prowadząca do granicy z Czechami w Kudowie Zdroju do granicy z Litwą w 

Budzisku. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią głównie budynki mieszkaniowe jednorodzinne, zespół 

drobnych usług takich jak sklepy spożywcze, centrum handlowe, stacja paliw, oraz tereny zielone. Odległość 

przedmiotowej nieruchomości od ścisłego centrum Ząbkowic Śląskich wynosi około 1,5 km (Rynek). W 

bliskim sąsiedztwie znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, stacja PKP, wiele obiektów handlowo-

usługowych, oświatowych, kulturowych itp.  
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Ząbkowice Śląskie - Gmina Ząbkowice Śląskie położona jest na południu Województwa Dolnośląskiego na 

Przedgórzu Sudeckim pomiędzy Górami Sowimi i Bardzkimi a Wzgórzem Niemczańsko- 

Strzelińskim. Gmina znajduje się w Powiecie Ząbkowickim, w południowo-wschodniej 

części województwa dolnośląskiego. Siedziba Gminy – miasto Ząbkowice Śląskie 

jest jednocześnie siedzibą Powiatu Ząbkowickiego. Gmina Ząbkowice Śląskie zajmuje powierzchnię 146,13 

km2, w tym powierzchnia 

miasta Ząbkowice Śląskie to 13,65 km2. 

W skład Gminy wchodzi miasto Ząbkowice Śląskie oraz następujące miejscowości: 

Bobolice, Braszowice, Brodziszów, Grochowiska, Jaworek, Kluczowa, Koziniec, Olbrachcice 

Wielkie, Pawłowice, Sieroszów, Stolec, Strąkowa, Sulisławie, Szklary Huta, Szklary, 

Rakowice, Siodłowice, Tarnów, Zwrócona. Na terenie Gminy znajduje się jedno miasto – 

Ząbkowice Śląskie i 17 sołectw, wyróżniono również 17 obrębów geodezyjnych, z których 

największą powierzchnię ma obręb Stolec.  

Gmina leży w obszarze cechującym się dobrze rozwiniętą siecią komunikacji lądowej. 

Do głównych szlaków komunikacyjnych, przebiegających przez teren Gminy zaliczyć należy 

przede wszystkim drogę krajową nr 8 Wrocław – Kudowa Zdrój oraz drogi wojewódzkie: 

nr 382 relacji Świdnica – Paczków oraz nr 385 relacji Nowa Ruda – Stoszowice – Ząbkowice 

Śląskie – Ziębice. 

Przez teren Gminy przechodzi jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa relacji 

Legnica – Kamieniec Ząbkowicki. W Ząbkowicach Śląskich istnieje stacja kolejowa oraz  

bocznice kolejowe, które mogą obsługiwać zakłady przemysłowe.  

Miasto uniknęło przejścia frontu i zniszczeń w 1945. Po II wojnie światowej przedwojenny Frankenstein 

wraz z terenem Dolnego Śląska weszły w granice Polski; niemiecka ludność miasta została wysiedlona w 

nowe granice Niemiec. 7 maja 1946 zatwierdzono nową urzędową nazwę Ząbkowice Śląskie. W okresie 

powojennym wiele indywidualnych osób angażowało się w proces renowacji i zachowania zabytków 

miasta. W 1964 odrestaurowano Krzywą Wieżę, którą po 23 latach ponownie udostępniono zwiedzającym, 

a w 1972 utworzono Regionalną Izbę Pamiątek przy ul. Krzywej. Tym niemniej i tu zaznaczyły się 

uwarunkowania i ograniczenia społeczne, gospodarcze i polityczne PRL: architektura miasta uległa daleko 

idącym zaniedbaniom, których ukoronowaniem stało się wyburzenie zabytkowej, północnej pierzei rynku 

i zastąpienie jej niskiej jakości blokiem mieszkalnym. Lata 90. XX wieku to przede wszystkim renowacja i 

zmiana wyglądu rynku, kompleksowe odrestaurowanie ratusza, zabezpieczenie ruin zamku oraz 

odrestaurowanie jego podziemi. W styczniu 2019 przy ul. Ciasnej dokonano odkrycia średniowiecznej 

studni o głębokości 17,5 m i średnicy 130 cm.  

W mieście istnieją szkoły podstawowe i średnie oraz zamiejscowy ośrodek dydaktyczny Uniwersytetu 

Ekonomicznego z Wrocławia.  

Szkoły podstawowe:  

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki (dyr. Andrzej Popławski) 

• Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl. (dyr. Jarosław 

Machnik) 

• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika (dyr. Bogusława Raba) 

Szkoły średnie:  

• Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły (dyr. Tomasz Błauciak) 

• Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica (dyr. Ryszard Pawłowski) 

Szkoły wyższe:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_Wie%C5%BCa_w_Z%C4%85bkowicach_%C5%9Al%C4%85skich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konserwacja_i_restauracja_zabytk%C3%B3w
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• ośrodek zamiejscowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

• Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (oddział szkoły mieści się w Liceum 

Ogólnokształcącym) 

Miasto zamieszkuje ok. 14 929 osób.  

 

 

✓ Dostępna infrastruktura techniczna  

Nieruchomość uzbrojona jest w sieci: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową. Nieruchomość posiada 

bezpośredni dostęp do drogi publicznej (droga gminna) – ul. Modrzejewskiej. Jest to droga asfaltowa, 

dwukierunkowa, oświetlona, wyposażona w chodniki dla pieszych.  

✓ Opis działki  

Nieruchomos c  połoz ona jest w granicach działki oznaczonej nr ewidencyjnym 16, o powierzchni 706 m2, 

teren nieruchomos ci posiada regularny kształt.  Ukształtowanie terenu płaskie. Teren działki w całos ci 

ogrodzony. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie 

wolnostojącej. Pozostała częs c  działki wykorzystywana jest jako dojs cia i dojazd do budynku oraz 

przydomowy ogro d. Działka posiada pos redni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomos c  uzbrojona w 

media – siec  energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.  

 

Z ro dło: https://zabkowicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-rzeczoznawcy 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Ekonomiczny_we_Wroc%C5%82awiu
https://zabkowicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-rzeczoznawcy


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona w Ząbkowicach Śląskich 
przy ul. Modrzejewskiej 24, działka ewidencyjna nr 16, KW nr SW1Z/00028115/2 

  

 

 14 
Operat szacunkowy sporządziła: Kamila Klincewicz, uprawnienia nr 6936 

✓ Opis budynku mieszkalnego  

Budynek wybudowany został ok. lat 80-tych ubiegłego wieku, w technologii tradycyjnej murowanej. Jest to 

budynek mieszkalny jednorodzinny, dwukondygnacyjny, w zabudowie wolnostojącej. Budynek 

usytuowany jest we frontowej części działki. Nieruchomość w dniu oględzin jest w dobrym stanie 

technicznym. Elementy budynku nie wykazują większego zużycia. Mogą wystąpić nieznaczne uszkodzenia 

wynikające z użytkowania, szczególne mechaniczne. Niektóre elementy mogą wymagać konserwacji. 

Zużycie techniczne budynku określa się na poziomie ok. 30 % (przy czym nie stanowi to ekspertyzy 

technicznej). Zużycie obliczono za pomocą tzw. metody Rossa oraz na podstawie poniższej tabeli.  

Metoda nieliniowa I – stosowana dla budynków utrzymywanych w warunkach przeciętnych 

Szt = t*(t+T) / 2*T² * 100% 

Gdzie: 

Szt – średni stopień zużycia technicznego obiektu w procentach  

t- wiek budynku w latach (przyjęto 42 lat) 

T – przewidywany okres trwałości obiektu w latach (przyjęto 100 lat) 

 

 

Podstawowe dane charakterystyczne:  

 

Powierzchnia uz ytkowa (częs c  mieszkalna): 122 m² 

Powierzchnia zabudowy: 154 m² 

Powierzchnia całkowita: 244 m² 

 
Opis budynku na podstawie oględzin nieruchomos ci oraz w wyniku braku dokumentacji projektowej 

niekto re dane zostały przyjęte jako typowe dla budownictwa z lat 80-tych ubiegłego wieku.  

Lp. Elementy budynku Opis 

1 Fundamenty Betonowe  

2 S ciany konstrukcyjne 
 

Pustaki z uz lobetonowe  

3 S ciany wewnętrzne Konstrukcyjne - Z cegły pełnej, z pustako w betonowych  
Działowe – bloczki betonowe  

4 Strop  Z elbetowy  

5 Schody  Drewniane na konstrukcji metalowej  
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6 Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna – PCV + częs ciowo rolety zewnętrzne  
Stolarka drzwiowa – drewniana  

7 Dach Płaski, pokryty papą 

8 Parapety Zewnętrzne –blacha  
Wewnętrzne – PCV 

9 Elewacja Tynk elewacyjny w kolorze, plus izolacja cieplna  

10 Instalacje Elektryczna  
Siec  wodna z sieci miejskiej 
Siec  kanalizacyjna do sieci miejskiej 
Gazowa   

 

Wykończenie wewnętrzne  

Elementy budynku  Opis  
Podłogi i posadzki  Wiatrołap, hol – gres.  

Kuchnia – terakota;  
Łazienka – terakota; 
Pokoje – panele podłogowe,  
taras – płytki ceramiczne;  
przyziemie – posadzki cementowe, wykładzina PCV 

Tynki i okładziny Tynk wapienny i cementowo-wapienny w części pomieszczeń malowany 
farbą emulsyjną, w kuchni nad częścią roboczą okładzina z płytek 
ceramicznych, łazienka obłożona płytkami ceramicznymi; w przedpokoju 
drewniana boazeria starszego typu.  
 

Stolarka wewnętrzna  Okna PCV, stolarka drzwiowa Drewniana starszego typu.  
Biały montaż Dobry stan techniczny  
Elementy stałego 
wyposażenia 

Dobry stan techniczny  

Schody  Wewnętrzne - Drewniane o konstrukcji stalowej; zewnętrzne – betonowe 
obłożone płytkami gresowymi.  

Stan instalacji  Dobry.  
 

Ocena stanu technicznego lokalu, funkcjonalności i standardu wykończenia w stanie na dzień 

sporządzenia wyceny  

Dom mieszkalny składa się z dwóch kondygnacji, przyziemia i parteru. Na parterze znajduje się wiatrołap, 

przedpokój, salon z jadalnią, kuchnia,  2 łazienki, 3 pokoje oraz wyjście na taras i ogród. W przyziemiu 

znajduje się garaż, kotłownia i pomieszczenia gospodarcze. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, 

jego zużycie techniczne wynosi ok. 30%. Dom wykończony materiałami o dobrej jakości. Dom jest 

funkcjonalny. Nieruchomość wyposażona w instalacje wodno-kanalizacyjną z sieci miejskiej, elektryczną i 

gazową oraz panele fotowoltaiczne. Ogrzewanie CO kocioł gazowy. Budynek może wymagać drobnych 

remontów konserwacyjnych i odświeżenia. Wobec powyższego stan techniczny i standard wykończenia w 

stanie na dzień oszacowania określa się jako dobry.  

6. Przeznaczenie nieruchomości  

 

Art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomos ciami mo wi, z e : 

1. Wyboru włas ciwego podejs cia oraz metody i techniki szacowania nieruchomos ci dokonuje 

rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczego lnos ci cel wyceny, rodzaj i połoz enie nieruchomos ci, 

przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomos ci oraz dostępne dane o cenach, dochodach i 

cechach nieruchomos ci podobnych. 
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2. W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomos ci ustala się na podstawie studium 

uwarunkowan  i kierunko w zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3. W przypadku braku studium lub decyzji, o kto rych mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposo b 

uz ytkowania nieruchomos ci.  

 

Dla obszaru, na którym położona jest szacowana nieruchomość obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Ząbkowice Śląskie, przyjętego Uchwałą nr LI/105/2013 

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30.12.2013 r.  

Na mapie dokumentu planowania przestrzennego, obszar nieruchomości oznaczony jest 

symbolem C1.38MN1, co stanowi tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  
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7. Analiza i charakterystyka lokalnego rynku  

 

Charakterystyka badanego rynku  

RODZAJ RYNKU: nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  

OBSZAR RYNKU: miasto Ząbkowice Śląskie  

OKRES MONITOROWANIA DANYCH TRANSAKCYJNYCH: od marca 2021 r. do dnia oszacowania (1 rok) 

Podaż/Popyt 

Budowa domów jednorodzinnych od 4 lat przeżywa prawdziwy rozkwit. Domy jednorodzinne są 

dominującą formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich.  

Rynek domów z pewnością nie cechuje się aż taką dynamiką, jak ma to miejsce w segmencie 

mieszkaniowym. Wynika to z faktu, że ceny są tu znacznie wyższe, ale też znacznie mniejszy jest wolumen 

zakupów inwestycyjnych.  

Rynek domów jednorodzinnych przechodzi aktualnie spore przeobrażenia - rynek dojrzewa, pojawia się 

coraz więcej produktów w kilku segmentach. Możemy wyróżnić np. szybki rozwój rynku zabytkowych 

posiadłości/domów luksusowych, ale też rośnie rynek pierwotny domów, rośnie rynek domów małych, 

kompaktowych, także segment nieruchomości powstałych z użyciem niestandardowych materiałów, w 

nietypowej technologii. Zmieniają się też tendencje klientów. Dziś coraz więcej osób kupuje, a nie buduje 

domy. Podaż od deweloperów od niedawna przewyższa budownictwo indywidualne. Obserwuje się też 

zmiany upodobań klientów. Dziś, inaczej niż jeszcze kilkanaście lat temu, rzadziej budujemy i kupujemy 

domy duże, tzw. wielopokoleniowe. Współczesny kupujący bardziej ceni sobie oszczędność w utrzymaniu 

nieruchomości i to widać w tendencjach. Kupno czy budowa domu to drogie inwestycje. Dlatego 

odpowiedzią dla tych, którzy nie mają wystarczającego kapitału, czy zdolności kredytowej są domy 

niewielkie, kompaktowe. To stosunkowo nowa oferta, która jednak ma swoich odbiorców. Domy małe mają 

stanowić namiastkę prawdziwego „pełnowymiarowego” domu. W miastach taką rolę pełnią projekty w 

zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Widzimy dużą liczbę takich realizacji ze strony firm deweloperskich. 

Bliźniaki i szeregówki pozwalają zaoszczędzić przestrzeń, o którą w miastach jest trudno.  

Analiza kosztorysów wskazuje na wzrost kosztów wybudowania domu w porównaniu do 2019 r. Za wzrost 

cen w przeważającej większości odpowiadają koszty robocizny i materiałów budowalnych. Popyt na usługi 

murarskie, tynkarskie, czy dekarskie rośnie w błyskawicznym tempie, a liczba rąk do pracy spada. Z analiz 

wynika, że w 2019 r. za wybudowanie domu trzeba było zapłacić średnio o 8% więcej niż w 2018 r. 

Prawdopodobnie w kolejnych latach te koszty będą jeszcze wyższe. Wzrost cen wiąże się również ze 

zmianami w przepisach Prawa Budowlanego związanymi z osiąganiem odpowiedniego współczynnika 

energii pierwotnej, który łączy parametry termoizolacyjne budynku z rodzajem ogrzewania. W praktyce 

oznacza to zastosowanie lepszego ocieplenia domu, wyższej klasy okien oraz odpowiedniego rodzaju 

ogrzewania (preferowane są odnawialne źródła energii).  

Wiele badań ekonomicznych i gospodarczych wskazuje na to, że Polacy budują najwięcej domów 

jednorodzinnych od 8 lat. Podyktowane jest to głównie opłacalnością, ponieważ w cenie 2-3 pokojowego 

mieszkania można na obrzeżach miasta zbudować dom o powierzchni około dwukrotnie większej niż 

mieszkanie. Polacy budują przede wszystkim dlatego, że poprawia się ich sytuacja materialna. Rośnie 

zatrudnienie, rosną wynagrodzenia, sytuacja gospodarcza Polski jest dobra, co odczuwa wiele gospodarstw 

domowych. Na budowlany popyt wpływa jeszcze jeden bardzo ważny czynnik: "Mieszkania drożeją, a gdy 

drożeją, to działa taki mechanizm - jeżeli mieszkania są coraz droższe, to Polacy chętniej budują na własne 

potrzeby domy jednorodzinne". Podobna sytuacja miała miejsce w okresie ostatniego boomu, w latach 

2005-2008, kiedy mocno drożały mieszkania. W największych miastach podrożały one nawet o połowę i to 

też spowodowało, że o ponad połowę wzrosła wówczas liczba domów budowanych przez osoby fizyczne 
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na własne potrzeby. Jak twierdzą eksperci powołując się na dane NBP, od połowy 2013 roku mamy do 

czynienia z bardzo powolnymi wzrostami cen. One przyspieszyły w roku 2016 i efekt mamy 

natychmiastowy. Po mniej więcej roku gwałtownie wzrosła liczba domów, które Polacy zaczęli budować. Z 

danych GUS wynika, że w zeszłym roku przeciętna powierzchnia nieruchomości mieszkalnej, wybudowanej 

na własny użytek, wyniosła 145 m², choć raczej dominują metraże 120-140 m² a działka, na której 

budowane są domy to działka nie przekraczająca 20 arów. Główną, widoczną tendencją jest odejście od 

budowania domów, tzw. wielopokoleniowych, przede wszystkim ze względu na ograniczenia kosztów 

budowy i utrzymania ale także ze względu na zmiany społeczne i kulturowe – dziś rodziny znacznie rzadziej 

żyją ze sobą pod jednym dachem. Podsumowując, należy podkreślić, że decydując się na dom jednorodzinny 

i zakładając jego ewentualną, późniejszą sprzedaż, powinno się wybrać dom stosunkowo nowszy, 

funkcjonalny i w miarę możliwości nowoczesny, o metrażu mniejszym lub średnim (do 145 m²). Obserwacje 

te znajdują również potwierdzenie w podaży domów od deweloperów. Na rynku pierwotnym obserwujemy 

zwiększoną liczbę realizacji domów stosunkowo małych. Czasem zdarzają się projekty całkiem małe, np. 

poniżej 100 m². W większych miastach deweloperzy chcąc zaoszczędzić powierzchnię działek stawiają na 

zabudowę szeregową. Takie rozwiązanie cieszy się dużym popytem głównie ze względu na przystępne ceny 

i niejako kompromis między mieszkaniem a domem. Jednak te większe metraże mimo mniejszego popytu 

nie znaczy, że są tańsze. Nie zawsze taka prawidłowość ma miejsce. Od lat najwyższe wyceny na rynku 

wtórnym domów, uzyskują bardzo dobrze położone nieruchomości o charakterze willi, często zabytkowe i 

historyczne. Cena uzależniona jest głównie od lokalizacji. Najdroższe są tzw. miejskie enklawy, a więc rejony 

pozostające stosunkowo blisko centrum, ale jednocześnie dające gwarancję ciszy i spokoju oraz oferujące 

bliskość zieleni. Wg badań ankietowych Polacy stawiają ciągle na tradycyjną technologię budowy domu. 

Tzn. są to obiekty murowane z bloczku komórkowego bądź cegły ceramicznej. Typowe pokrycie dachu 

stanowi dachówka ceramiczna. Z ankiet oferteo.pl wynika, że polskie domy zazwyczaj mają jedno piętro, 

około 1/3 to domy parterowe. Trzeba jednak dodać, że ich popularność i udział w podaży rośnie. Bardzo 

rzadko natomiast domy są podpiwniczone. Tylko około 15 proc. nowych inwestycji ma piwnice. Polskie 

domy najczęściej ogrzewane są przy użyciu pieców gazowych. Nieznaczny odsetek stawia na rozwiązania z 

zakresu energii odnawialnej. Tu największym wzięciem cieszą się pompy ciepła i kolektory słoneczne. Z 

danych pośredników i analityków WGN wynika, że domy na sprzedaż w mniejszych miastach i na wsiach 

zazwyczaj mają ceny na poziomie 2500 – 2700 zł/mkw. Przeciętna cena 150 – metrowego starszego domu 

powinna się więc kształtować w przedziale około 350 – 400 tys. zł. W miastach stawki są nieznacznie wyższe, 

natomiast najwyższe ceny dotyczą tylko dużych metropolii oraz ośrodków o charakterze turystycznym i 

nieruchomości , które mają potencjał inwestycyjny. Wille i posiadłości w miejskich enklawach Krakowa, 

Warszawy czy Wrocławia potrafią kosztować nawet i powyżej 10 tys. zł/mkw., a najbardziej luksusowe 

nieruchomości sięgają cenami 20 tys. Średnie stawki dla dużych miast wynoszą natomiast około 4 – 4,5 tys. zł 

za metr kwadratowy.  

W 2019 r. odnotowano 468,3 tys. transakcji w Rejestrach Cen i Wartości Nieruchomości, które stanowią 

83,3 % liczby aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości odnotowanych przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości. Liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości zarejestrowanych w 2019 r. była 0,4% 

niższa w stosunku do roku 2018 r. Wartość przeprowadzonych transakcji ogółem wzrosła zaś o 0,5% w 

stosunku do roku 2018. W 2019 r. większość transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości miała miejsce na 

obszarach miejskich, w miastach zawarto 61,1% ogólnej liczby transakcji nieruchomościami. Najwięcej 

transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości miało miejsce w województwie mazowieckim. Najmniejsze 

obroty nieruchomościami w ujęciu ilościowym i wartościowym odnotowano w województwach 

świętokrzyskim i opolskim.  Większość transakcji zarejestrowanych w RCiWN dotyczyła nieruchomości 

lokalowych, których liczba stanowiła 49,4%, a wartość 52,7% wszystkich transakcji kupna/sprzedaży 

nieruchomości. W 2019 r. zarejestrowano 83,7 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości gruntowych 

zabudowanych, co stanowiło 16,9% wszystkich transakcji nieruchomościami. Wartość obrotów 

nieruchomościami zabudowanymi osiągnęła poziom 33,1 mld zł, co odpowiadało 27,2% obrotów 

nieruchomościami ogółem. W 2019 r., w obrocie nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi 

dominującą rolę odgrywały nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, które stanowiły 67,5% 
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w ujęciu ilościowym i 56,4% w ujęciu wartościowym. Transakcje nieruchomościami rolnymi 

zabudowanymi w ujęciu ilościowym i wartościowym stanowiły odpowiednio 12,5% i 5,6%. Nieruchomości 

zabudowane pozostałe stanowiły 20% liczy i 38% wartości sprzedanych nieruchomości zabudowanych. 

Średnia cena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wynosiła 331,1 tys. zł, 

nieruchomości rolnych zabudowanych – 175,6 tys. zł, a nieruchomości zabudowanych pozostałych – 753,3 

tys. zł.   

Od 2010 r. liczbę transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych charakteryzuje 

tendencja wzrostowa przy spadkach odnotowanych w latach 2013 i 2016. Wartość transakcji rośnie od 

2010 r. (przy nieznacznym spadku w 2014 r. oraz wyraźnym spadku w 2017 r.), osiągając najwyższym 

poziom w 2016 r. (Wzrost o 20,7% w stosunku do roku 2015). W 2019 r. odnotowano spadek zarówno 

liczby jak i wartości transakcji w stosunku 2018 r. (odpowiednio o 0,6% i 5,9%).  

Największe obroty nieruchomościami zabudowanymi w ujęciu ilościowym odnotowano w województwie 

śląskim – 13,7% liczby transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Polsce. Stosunkowo 

dużo transakcji tą kategorią nieruchomości zarejestrowano również w województwach: mazowieckim 

(10,8%) i dolnośląskim (10,6%). W ujęciu wartościowym największa część obrotów nieruchomościami 

zabudowanymi miała miejsce w województwie mazowieckim (13,8%) wartości transakcji 

kupna/sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Polsce. Wysoką wartość transakcji odnotowano 

również w województwie śląskim – 13,4%. Najmniej transakcji nieruchomościami zabudowanymi zarówno 

w ujęciu ilościowym jak i wartościowym odnotowano w województwach świętokrzyskim i opolskim.  
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Źródło: GUS 

 

Analiza cen transakcyjnych  

W analizowanym okresie, tj. od marca 2021 r. do dnia oszacowania odnotowano na analizowanym rynku 

kilkanaście wiarygodnych transakcji nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi domami 

jednorodzinnymi. Transakcje dotyczyły domów będących w bardzo dobrym, dobrym i średnim stanie 

technicznym i standardzie wykończenia. Najwięcej oferowanych do sprzedaży budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych na lokalnym rynku to budynki w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej z 

przedziału do 100-150 mkw. 

Większość odnotowanych transakcji na lokalnym rynku odnosiło się do budynków w zabudowie 

szeregowej - 72 % odnotowanych w badanym okresie transakcji. Pozostałe 28% to transakcje domami w 

zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Przedmiotem obrotu były nieruchomości których powierzchnia gruntu, 

zawierała się w przedziale od około 350 mkw. do 800 mkw. W analizowanym okresie przedmiotem obrotu 

na lokalnym rynku były budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia oscylowała w przedziale 

od około 105 mkw. do ok. 205 mkw. Średnia powierzchnia użytkowa sprzedawanych na terenie obszaru 

objętego analizą budynków wynosiła około 146 mkw. 

Wyższą cenę odnotowano za budynki o powierzchniach mniejszych, z przedziału do 100 mkw. niższą cenę 

osiągały nieruchomości o większych powierzchniach użytkowych, powyżej 100 mkw.  

Całkowite ceny transakcyjne sprzedaży budynków mieszkalnych jednorodzinnych podobnych do 

nieruchomości wycenianej na rynku lokalnym zawierają się w przedziale od 265 000 do 700 000.  Średnia 

cena transakcyjna wyniosła ok. 504 000 zł, a mediana wyniosła ok. 490 000 zł.   

Jednostką porównawczą w zastosowanym w opracowaniu modelu wyceny jest 1 mkw. powierzchni 

użytkowej budynku. W poniższej analizie przeanalizowano zatem ceny jednostkowe uzyskiwane 
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ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

w badanym okresie. 

Przy ustaleniu powierzchni budynków, w przypadku braku jej podania w akcie notarialnym lub dostępnych 

rejesterach zastosowano przeliczanie powierzchni budynków na podstawie powierzchni zabudowy 

stosując wzór: 

P = P. zab. * liczba kondygnacji  *0,80  

Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni piwnic, strychów, garaży ani wolnostojących 

budynków gospodarczych i garażowych.  

Ceny jednostkowe uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi na lokalnym rynku w badanym okresie czasu kształtowały się w przedziale 

od 2238,18 zł/mkw. do 5014,75 zł/mkw. Średnia cena wynosiła 3453,81 zł/mkw., a mediana 

3411,31 zł/mkw. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przyjmowane do porównań ceny transakcyjne powinny 

uwzględniać zmianę poziomu wskutek upływu czasu. Poddano wobec tego analizie nieruchomości podobne 

badając tak zwany trend czasowy. Ustalono, że na badanym rynku i w analizowanym okresie nie można 

zauważyć zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu – nie zachodzi wyraźny wzrost czy też spadek cen w 

czasie z powodu zbyt małej liczby danych. W tej sytuacji nie aktualizowano cen transakcyjnych.  

8. Procedura szacowania – rodzaj określanej wartości, zastosowane podejście, 

metoda i technika wyceny  

 

Uwarunkowania prawne ogólne 

Określanie wartości nieruchomości polega na określaniu wartości prawa własności oraz innych praw do 

nieruchomości. (par. 3 ust. 1 rwn). W wyniku wyceny dokonuje się: określenia wartości rynkowej, 

określenia wartości odtworzeniowej, ustalenia wartości katastralnej, określenia innych rodzajów wartości 

przewidzianych w odrębnych przepisach. Określenia tych wartości dokonują rzeczoznawcy majątkowi. 

(art. 150 ust. 1 i 5 ugn) 

Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, są uzależnione od 

przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości. Wyceny nieruchomości 

dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, 

zawierającego elementy podejść poprzednich. 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. (art. 152 ugn) 

Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca 

majątkowy uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w 

planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej 

zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. (art. 154 

ust. 1 ugn).  

Przyjęty w wycenie rodzaj wartości, podejścia, metody i techniki wyceny 

Biorąc pod uwagę czynniki określone w art. 154 ust. 1 ugn, ustalenia ze zleceniodawcą oraz inne 

uwarunkowania prawne i faktyczne, w niniejszym operacie szacunkowym wyceny nieruchomości 

dokonano uwzględniając następującą metodologię: 
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 rodzaj wartości – wartość rynkowa według cen na dzień sporządzenia operatu szacunkowego oraz 
stanu na dzień oględzin nieruchomości (przy zastosowaniu podejścia porównawczego, metody 
korygowania ceny średniej); 

 Wszystkie kwoty podane w operacie dotyczą cen i wartości bez podatku VAT. 

 

Wartość rynkowa nieruchomości 

Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. (art. 151 ust. 

2 ugn). 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. (art. 151 ust. 1 ugn) 

Wartość rynkową nieruchomości określa się przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub 

dochodowego. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego 

lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu mieszanym. (art. 152 ust. 3 ugn)   

Jednocześnie, zgodnie z Europejskimi Standardami Wyceny (ESW 1. Wartości rynkowa):  

 Wartość rynkowa to szacowana kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za składnik aktywów, 

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 

czas eksponowania nieruchomości na rynku. 

 Wartość nie oznacza konkretnej ceny, faktycznej kwoty, jaka może zostać ostatecznie zapłacona w danej 

transakcji pomiędzy konkretnymi stronami. W kontekście rynku charakteryzującego się znacznym 

stopniem konkurencji jest to raczej szacunkowa kwota, której zapłaty można się rozsądnie spodziewać, 

to najbardziej prawdopodobna cena osiągalna w warunkach rynkowych istniejących w dniu wyceny. 

Szacunek ten wyklucza w szczególności kwotę podwyższoną lub obniżoną w rezultacie jakichkolwiek 

warunków lub okoliczności, takich jak nietypowe finansowanie, ustalenia dotyczące sprzedaży lub 

wynajmu, szczególne czynniki do uwzględnienia lub zezwolenia przyznane przez kogokolwiek 

związanego ze sprzedażą lub też jakikolwiek element posiadający wartość szczególną. 

 Wartość rynkowa aktywów w pełni odzwierciedla ich potencjał, o ile takowy istnieje na rynku. Może 

zatem uwzględniać inne możliwe zastosowania aktywów, które staną się możliwe po wprowadzeniu 

odpowiednich zmian np. nowych zezwoleń na rozwój (rozbudowę), odpowiedniej infrastruktury, 

rozwoju rynku lub innych możliwości. 

 Wartość rynkowa nie jest określeniem wartości w ujęciu długoterminowym, a jedynie na chwilę 

hipotetycznej transakcji (data wyceny). 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w 

sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz w sprawie 

zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 4 lipca 2012r. nr 648/2012:   

„Wartość rynkowa w odniesieniu do nieruchomości oznacza szacunkową kwotę, jaką w dniu wyceny można 

uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy 

kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i 

postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej”(par. 76 ww. rozp.).    
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Uwarunkowania zastosowania podejścia porównawczego i metody porównywania parami  

Podejście porównawcze 

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. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli 

są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej wpływające na poziom cen, 

zwłaszcza na ich zróżnicowanie, a także warunki dokonania transakcji. (art. 153 ust. 1 ugn, par. 4 ust. 1 rwn 

oraz pkt 3.1. NI 1) 

Do wyceny przyjmuje się informacje o cenach transakcyjnych pochodzących z umów zawartych w formie 

aktu notarialnego. Źródłem informacji o cenach transakcyjnych nie mogą być informacje o transakcjach, w 

których wystąpiły szczególne warunki zawarcia transakcji powodujące ustalenie ceny w sposób rażąco 

odbiegający od przeciętnych cen uzyskiwanych na rynku nieruchomości lub sprzedaż w drodze przetargu, 

z tym zastrzeżeniem, że ceny uzyskane przy sprzedaży w drodze przetargu mogą być źródłem informacji o 

cenach transakcyjnych, jeżeli nie odbiegają o więcej niż 20% od przeciętnych cen uzyskiwanych na rynku 

za nieruchomości podobne. Za szczególne warunki transakcji uważa się w szczególności sprzedaż dokonaną 

w postępowaniu egzekucyjnym, sprzedaż z bonifikatą, sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty lub 

sprzedaż z odroczonym terminem wydania nieruchomości nabywcy. (par. 5 ust. 1, 2 i 3 rwn oraz pkt 3.7. NI 

1) 

Do porównań należy wykorzystywać nieruchomości podobne, które były przedmiotem sprzedaży w okresie 

najbliższym, poprzedzającym datę wyceny, ale nie dłuższym niż dwa lata od daty, na którą określa się 

wartość nieruchomości. Wykorzystanie cen z innych okresów wymaga szczegółowego uzasadnienia. (pkt 

3.3. NI 1) 

Nieruchomość podobną stanowi nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą 

przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne 

cechy wpływające na wartość. (art. 4 pkt 16 ugn oraz pkt 3.2. NI 1)  

Rzeczoznawca majątkowy określa jednostkę porównawczą, do której odnosi się cena transakcyjna, a także 

stosuje identyczne jednostki dla nieruchomości wycenianej i nieruchomości porównawczych (np. m2 

powierzchni gruntu, m2 powierzchni budynku, m3 kubatury). W szczególnie uzasadnionych wypadkach 

jednostką porównawczą może być nieruchomość. (pkt 3.9. NI 1) 

Przy stosowaniu podejścia porównawczego wykorzystuje się zasadę interpolacji, gdy nieruchomość o cenie 

minimalnej ma oceny cech najgorsze na danym rynku i gdy nieruchomość o cenie maksymalnej ma oceny 

najlepsze, i gdy ocena cech szacowanej nieruchomości zawiera się w przyjętym przedziale ocen. W 

przypadku, gdy szacowana nieruchomość ma oceny cech lepsze od nieruchomości o cenie najwyższej lub 

gorsze od nieruchomości o cenie najniższej, można wykorzystać zasadę ekstrapolacji przy wyznaczaniu 

poprawek. W przypadku, gdy nieruchomość o cenie minimalnej ma niektóre oceny cech lepsze od innych 

nieruchomości ze zbioru cen transakcyjnych lub gdy nieruchomość o cenie maksymalnej oceny gorsze z 

tego zbioru, zasadę ekstrapolacji można zastosować dla potrzeb określania hipotetycznego przedziału 

cenowego. Możliwość taka dotyczy wyjątkowych przypadków określania wag cech rynkowych. (pkt 6.3. do 

6.5. NI 1) 

W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę korygowania ceny 

średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. (par. 4 ust. 2 rwn) 

Metoda korygowania ceny średniej 

Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście 

nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny 
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transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych  nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej 

przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych 

współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnicę w poszczególnych cechach tych nieruchomości. 

(par. 4 ust. 4 rwn oraz pkt 5.1. NI 1)  

Procedura postępowania przy zastosowaniu metody korygowania ceny średniej (pkt 5.2. NI 1): 

1. Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych o znanych cenach transakcyjnych i cechach, 

stanowiącego podstawę wyceny, 

2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 

3. Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na rynku 

nieruchomości. 

4. Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych. 

5. Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych. 

6. Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w odniesieniu do przyjętej 

skali cech rynkowych. 

7. Obliczenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru cen transakcyjnych, stanowiącego podstawę wyceny, oraz 

ustalenie ceny minimalnej (Cmin) i ceny maksymalnej (Cmax). 

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. 

9. Obliczenie dolnej granicy [Cmin/Cśr] i górnej granicy [Cmax/Cśr] sumy współczynników korygujących 

oraz obliczenie zakresów współczynników korygujących dla poszczególnych cech rynkowych. 

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. 

11. Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 


=

=
n

i

iśr uCW
1

 

gdzie: 

ui – wartość i-tego współczynnika korygującego, 

n – liczba współczynników korygujących. 

12. Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości jednostkowej i liczby 

jednostek porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy lokalu).  

Przy stosowaniu metody korygowania ceny średniej można stosować dodatkowo współczynnik 

korekcyjny „K” z przedziału [0,90, 1,10].  Współczynnik ten może być uwzględniany wyłącznie w 

szczególnych, uzasadnionych, przypadkach, na przykład, gdy nieruchomość ma wady lub zalety 

wykraczające poza cechy rynkowe lub gdy występuje wyraźna zmiana relacji pomiędzy popytem i podażą. 

(pkt 6.1.  NI 1).  

9. Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej w stanie na 

dzień wyceny  

 

9.1. Utworzenie zbioru cen transakcyjnych nieruchomości podobnych  
 

Wyceny nieruchomości dokonano przy wykorzystaniu dostępnych danych dotyczących transakcji 

nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi domami mieszkalnymi, do których doszło w Ząbkowicach 
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Śląskich. W okresie od marca 2021 r. dnia wyceny odnotowano kilkanaście transakcji, odrzucono 

transakcje, które rażąco odstawały od pozostałych i co do których pojawiły się wątpliwości szczególnych 

warunków zawarcia transakcji. Rynek nieruchomości budynkowych o charakterze domów 

jednorodzinnych na analizowanym terenie jest rynkiem dosyć aktywnym. Wśród zebranych do analizy 

transakcji znajdują się domy o małych i średnich powierzchniach użytkowych. Jako jednostkę porównawczą 

przyjęto jednostkową cenę transakcyjną.  

Poniżej przedstawiono transakcje nieruchomościami podobnymi wykorzystane w dalszej procedurze 

obliczeniowej.  

Lp. 
Data 

transakcji 
Położenie 

Cena 
transakcyjna 

[zł[ 

Powierzchnia 
użytkowa 

[m²] 

Powierzchnia 
działki 

[m²] 

Cena 
jednostkowa 

[zł/m²] 

1. 15.04.2021 Modrzejewskiej  450000 137,6 716 3270,35 

2. 27.04.2021 Modrzejewskiej  350000 137,6 650 2543,60 

3. 27.05.2021 Mickiewicza 369000 105,6 472 3494,32 

4. 31.05.2021 Piastowska  550000 187,2 600 2938,03 

5. 11.06.2021 Łubinowa  490000 158,4 450 3093,43 

6. 24.06.2021 Astrowa  700000 205,2 629 3411,31 

7. 14.07.2021 Plac Solskiego  265000 118,4 541 2238,18 

8. 19.10.2021 Kwiatowa  580000 147,6 447 3929,54 

9. 22.10.2021 Modrzejewskiej  480000 120 706 4000,00 

10. 08.12.2021 Bohaterów Getta 625000 154 775 4058,44 

11. 31.01.2022 Konwaliowa 16  680000 135,6 356 5014,75 

 

Cena średnia = 3453,81  zł/m² 

Mediana = 3411,31 zł/m² 

Cena minimalna = 2238,18 zł/m²  

Cena maksymalna = 5014,75 zł/m² 

Wsp. korygujący dolny (Ui)= 0,6480 

Wsp. korygujący górny (Ui)= 1,4519 

 

9.2. Ustalenie wag i ich zakresów cech rynkowych wpływających na zróżnicowanie 

cen transakcyjnych  

 

Analiza rynku ma na celu m.in. ustalenie cech nieruchomości (atrybutów), zwanych dalej cechami 

rynkowymi. Rzeczoznawca majątkowy powinien ocenić wielkość wpływu cech rynkowych na 

zróżnicowanie cen transakcyjnych, które mogą stanowić wagi cech rynkowych. (pkt 3.5. NI 1). Cechy 

rynkowe, na podstawie których porównuje się nieruchomość szacowaną z nieruchomościami podobnymi, 

są to m.in. ich właściwości lokalizacyjne, fizyczne, techniczno-użytkowe i prawne, wpływające w sposób 

zasadniczy na zróżnicowanie cen. (pkt 3.6. NI 1) 

Wielkość wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych oraz skalę ocen danej cechy można 

określić w zależności od stanu rynku, uwzględniając: wyniki analizy danych o cenach i cechach rynkowych 

nieruchomości podobnych będących przedmiotem obrotu rynkowego na określonym na potrzeby wyceny 

rynku nieruchomości, analogię do podobnych pod względem rodzaju i obszaru rynków lokalnych, badanie 



Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położona w Ząbkowicach Śląskich 
przy ul. Modrzejewskiej 24, działka ewidencyjna nr 16, KW nr SW1Z/00028115/2 

  

 

 28 
Operat szacunkowy sporządziła: Kamila Klincewicz, uprawnienia nr 6936 

i/lub obserwację preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości, inny wiarygodny sposób. (pkt 3.10. 

NI 1) 

Wagą cechy może być jej udział procentowy w różnicy pomiędzy ceną maksymalną i ceną minimalną ze 

zbioru zaktualizowanych cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, stanowiących podstawę wyceny. 

Nie wyklucza się także innych sposobów wyrażania wpływu cech rynkowych na ceny. (pkt 3.8. NI 1) 

W niniejszym operacie jako główne determinanty w procesie wyodrębniania opisanych zbiorów przyjęto 

opisy zawarte w umowach sprzedaży (aktach notarialnych) oraz możliwość dokonania bezpośredniej lub 

pośredniej oceny cech. Przy ocenie cech wykorzystano wszystkie dostępne źródła informacji, zarówno 

konstytutywne wymienione w art. 155 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, jak i źródła 

fakultatywne. W ramach źródeł konstytutywnych wykorzystano dostępne dane o nieruchomościach 

zawarte w szczególności w księgach wieczystych, katastrze nieruchomości, ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu, planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz 

decyzjach o warunkach zabudowy. W ramach danych fakultatywnych wykorzystano dane pochodzące ze 

Spółdzielni Mieszkaniowej, od firm zarządzających nieruchomościami, pośredników oraz rzeczoznawców, 

a także dane pochodzące z analizy ofert umieszczanych w serwisach internetowych.   W wyniku analizy 

przyjęto następujące cechy (atrybuty) rynkowe: lokalizacja, sąsiedztwo i otoczenie, stan techniczny 

budynku oraz funkcjonalność i standard wykończenia, wielkość powierzchni użytkowej, wielkość działki 

oraz rodzaj zabudowy. Wagi cech ustalono w oparciu o wyniki analizy danych o cechach i cenach rynkowych 

nieruchomości podobnych oraz poprzez analogię do podobnych pod względem rodzaju i obszary rynków 

lokalnych. Wyniki skonfrontowano również z obserwacjami preferencji potencjalnych nabywców 

nieruchomości, o których informację uzyskano od podmiotów obsługujących lokalne rynki nieruchomości.  

 

Lp. Cechy rynkowe 
Waga 

cechy 
Ocena Opis 

1 

Lokalizacja, 

sąsiedztwo i 

otoczenie  

30% 

Bardzo dobra 

nieruchomości zlokalizowane w okolicy 

postrzeganej jako atrakcyjna, z bardzo 

dobrą dostępnością do głównych tras 

komunikacyjnych, większych ośrodków 

miejskich oraz punktów usługowo-

handlowych i komunikacji publicznej; w 

otoczeniu przeważa zabudowa 

jednorodzinna w dobrym stanie 

technicznym oraz tereny zielone. 

Dobra  

nieruchomości zlokalizowane w okolicy 

postrzeganej jako dobra, z dobrą 

dostępnością do głównych tras 

komunikacyjnych oraz punktów 

usługowo-handlowych i komunikacji 

publicznej; w otoczeniu zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w różnym 

stanie technicznym, a także tereny 

niezabudowane, rolne lub tereny usług. 

Średnia  

nieruchomość zlokalizowana w okolicy 

postrzeganej jako mało atrakcyjna, 

nieciekawe sąsiedztwo, brak dobrze 

skomunikowanych dróg, niski prestiż 

okolicy. 
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Lp. Cechy rynkowe 
Waga 

cechy 
Ocena Opis 

2 

Stan techniczny i 

standard 

wykończenia 

budynku 

25% 

Bardzo dobry 

Budynek w dobrym stanie technicznym, 

po kapitalnym remoncie, wykończony 

materiałami bardzo dobrej jakości.  

Dobry 

Budynek ogólnie w dobrym stanie 

technicznym, po częściowym remoncie, 

wymagający drobnych prac remontowych, 

konserwacyjnych, uzupełnień, 

impregnacji, wykończony materiałami 

standardowej jakości. 

Średni 

Budynek w średnim stanie technicznym 

wymagający co najmniej częściowego 

remontu kapitalnego i odświeżenia, 

wykończony materiałami starszej 

generacji.   

3 
Powierzchnia 

użytkowa 
20% 

Mała Pomiędzy 105-135 m² 

Średnia Pomiędzy  135-165 m² 

Duża Powyżej 165 m² 

4 Powierzchnia działki 15% 

Duża Powyżej 600 m² 

Średnia Pomiędzy 400-600 m² 

Mała Do 400 m² 

5 Rodzaj zabudowy 10% 

Bardzo dobra Zabudowa wolnostojąca 

Dobra Zabudowa bliźniacza 

Średnia Zabudowa szeregowa 

 

9.3. Określenie wag cech różnicujących i zakresu współczynników korygujących 

 

Wagi cech rynkowych odniesiono do założenia, że wartość nieruchomości Wx znajdzie się pomiędzy Cmin a 

Cmax. W zbiorze transakcji dotyczących podobnych nieruchomości określono: 

Cenę maksymalną Cmax  = 5014,75 zł/m² 

Cenę minimalną      Cmin  = 2238,18 zł/m² 

Cenę średnią Cśr = 3453,81 zł/m² 

Wsp. korygujący górny Ui = 1,4519 

Wsp. korygujący dolny Ui = 0,6490 

Na podstawie analizy sfinalizowanych transakcji oraz na podstawie analogii do podobnych pod względem 

rodzaju i obszary rynków lokalnych a także preferencji potencjalnych nabywców ustalono następujące wagi 

cech: 
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Cechy rynkowe Waga cechy 
Współczynniki korygujące Ui 

Ui Dolny Ui Górny 
Lokalizacja, 
sąsiedztwo i 
otoczenie  

30% 0,1944 0,4356 

Stan techniczny, 
Funkcjonalność i 
standard 
wykończenia 
budynku 

25% 0,1620 0,3630 

Wielkość pow. 
użytkowej 

20% 0,1296 0,2904 

Wielkość pow. 
działki  

15% 0,0972 0,2178 

Rodzaj 
zabudowy  

10% 0,0648 0,1452 

Suma 100% 0,6480 1,4519 

 

Opis nieruchomości wycenianej w aspekcie przyjętych cech rynkowych  

Lokalizacja, sąsiedztwo i otoczenie – bardzo dobra  

Stan techniczny, funkcjonalność i standard wykończenia – dobry 

Powierzchnia użytkowa – mała (powierzchnia użytkowa wynosi 122 m²) 

Wielkość działki – duża  (działka ma powierzchnię 706 m²) 

Rodzaj zabudowy – bardzo dobry (zabudowa wolnostojąca) 

 

9.4. Opis nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej  

 

Szczególnej analizie, pod względem cech rynkowych mających wpływ na ceny transakcyjne, poddano 

nieruchomość o najniższej i najwyższej cenie jednostkowej z przyjętych do analizy. 

Nieruchomość o cenie minimalnej  

Data transakcji: 14.07.2021 r. 

Lokalizacja: Ząbkowice Śląskie, Plac Solskiego  

Lokalizacja, sąsiedztwo i otoczenie – bardzo dobra  

Stan techniczny, funkcjonalność i standard wykończenia budynku – średni  

Powierzchnia użytkowa – mała (118,40 m²) 

Powierzchnia działki – średnia (541 m²) 

Rodzaj zabudowy – dobra (zabudowa bliźniacza) 

Cena transakcyjna –265 000 zł  
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Cena jednostkowa – 2238,18 zł/m² 

Nieruchomość ocenie maksymalnej  

Data transakcji: 31.01.2022 r. 

Lokalizacja: Ząbkowice Śląskie, ul. Konwaliowa  

Lokalizacja, sąsiedztwo i otoczenie – bardzo dobra 

Stan techniczny, funkcjonalność i standard wykończenia budynku – bardzo dobry 

Powierzchnia użytkowa – średnia (135,60 m²) 

Powierzchnia działki – mała (356 m²) 

Rodzaj zabudowy – bardzo dobra (budynek w zabudowie wolnostojącej) 

Cena transakcyjna –680 000 zł  

Cena jednostkowa – 5014,75 zł/m² 

 

9.5. Określenie wartości nieruchomości w stanie na dzień wyceny 

 

Lp. Cechy rynkowe Wyceniana 
nieruchomość 

Udział 
cechy 

[%] 

Zakres 
współczynników 

korygujących 

Wartości 
współczynników 
korygujących ui 

1 
Lokalizacja, sąsiedztwo 

i otoczenie  
bardzo dobre 30% 0,1944 0,4356 0,4356 

2 
Stan techniczny, 
funkcjonalność i 

standard wykończenia 
dobry 25% 0,1620 0,3630 0,2625 

3 
Wielkość pow. 
użytkowej 

mała 20% 0,1296 0,2904 0,2904 

4 Wielkość pow. działki duża 15% 0,0972 0,2178 0,2178 

5 Rodzaj zabudowy bardzo dobry 10% 0,0648 0,1452 0,1452 

Suma 100% 0,6480 1,4519 1,3515 

Powierzchnia wycenianej nieruchomości [m2] 122 

Wartość jednostkowa po skorygowaniu 
[zł/m2] 

4667,68 

Wartość rynkowa nieruchomości [zł] 569 456,70 zł 

Po zaokrągleniu:  569 000 zł 

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym w 

stanie na dzień sporządzenia wyceny wynosi: 

W = 4667,68 zł/m² * 122 m² = 569 456,70 zł  
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Po zaokrągleniu przyjęto wartość: 569 000 zł 

Słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych  

 

10. Wartość nieruchomości w warunkach sprzedaży wymuszonej  

 

Sprzedaż wymuszona ma miejsce wtedy, gdy nie są spełnione warunki transakcji wolnorynkowej, 

szczególnie w zakresie czasu eksponowania nieruchomości na rynku. Następuje to np. wtedy, gdy 

kredytobiorca nie jest w stanie spłacać zadłużenia i bank decyduje się skorzystać z hipoteki. Sprzedaż winna 

nastąpić możliwie szybko, aby nie pogłębiać strat kredytodawcy. Pośpiech ten powoduje skrócenie czasu 

eksponowania nieruchomości na rynku, wskutek czego oferta dotrze do ograniczonego kręgu nabywców. 

Wartość tą wyznaczono na podstawie określonej wartości rynkowej w następujący sposób: 

WSW = Wr * Wa * Wc 

gdzie:  

Wr - wartość rynkowa, 

Wa - współczynnik ogólnej atrakcyjności, 

Wc - współczynnik zachęty ceną wywoławczą. 

 

Współczynnik atrakcyjności oznacza wzrost lub obniżenie wartości spowodowane dodatkowymi 

cechami. Cechą długotrwałą nieruchomości jest lokalizacja. Określono współczynnik atrakcyjności na 

poziomie 10 %.  

Współczynnik zachęty cenowej spowoduje, że nabywca mniej wybredny, spośród kilku podobnych 

wybierze nieruchomość najtańszą. Poziom współczynnika zachęty cenowej wynika z aktywności rynku. 

Współczynnik zachęty cenowej dla przedmiotowej nieruchomości określono na poziomie 15 %.  

Dla nieruchomości szacowanej przyjęto współczynniki: 

Wa = 0,90 (10 % obniżenia wartości), 

Wc = 0,85 (15 % obniżenia wartości). 

Wartość nieruchomości dla sprzedaży wymuszonej według stanu na dzień wyceny 

WRW = 569 000 zł  x 0,90 x 0,85 = 435 285 zł ≈ 435 000 zł 

Słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 
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11. Wynik końcowy wyceny wraz z uzasadnieniem  

 

Wartość rynkowa  prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym według stanu i cen na dzień wyceny wynosi: 

WR =569 000,00 zł. 

Słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych.  

Uzasadnienie 

Oszacowana w podejściu porównawczym wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości gruntowej 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (569 000,00 zł) jest wartością rynkową.  Do 

określenia tej wartości wykorzystano transakcje kupna – sprzedaży nieruchomości podobnych z lokalnego 

rynku, o bardzo zbliżonych cechach. Wartość rynkową w odniesieniu do 1 m² p.u. przedmiotowej 

nieruchomości określono na poziomie 4667,68 zł. Wartość jednostkowa zawiera się pomiędzy ceną 

minimalną a maksymalną zaobserwowaną na badanym rynku lokalnym. Wartość jednostkowa ze względu  

na korzystną lokalizację, dobry stan techniczny i standard wykończenia budynku oraz korzystną wielkość 

powierzchni działki i budynku kształtuje się powyżej jednostkowej ceny średniej zaobserwowanej na 

danym rynku. Nieruchomość nie posiada cech obniżających jej wartość. Dodatkowo dla potrzeb 

Zleceniodawcy określono wartość nieruchomości w warunkach sprzedaży wymuszonej na poziomie 

435 000 zł.  

12. Klauzule i ustalenia dodatkowe 

 

• Operat sporządzono w oparciu o dane zgromadzone w trakcie wizji terenowej, dokumenty dostarczone 

przez zamawiającego i właściciela, informacje uzyskane z jednostek administracji terenowych i obrotu 

nieruchomościami o cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych do wycenianej, 

• Ustalona wartość rynkowa wynika z aktualnego poziomu cen i może ulec zmianie w czasie, 

• Zgodnie z art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomos ciami Operat szacunkowy moz e byc  

wykorzystywany do celu, dla kto rego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego 

sporządzenia, chyba z e wystąpiły zmiany uwarunkowan  prawnych lub istotne zmiany czynniko w, o 

kto rych mowa w art. 154. niniejszej ustawy. Operat szacunkowy moz e byc  wykorzystywany po upływie 

okresu, o kto rym mowa, po potwierdzeniu jego aktualnos ci przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Potwierdzenie aktualnos ci operatu następuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie 

szacunkowym przez rzeczoznawcę, kto ry go sporządził,  

• Wyklucza się odpowiedzialnos c  rzeczoznawcy wobec oso b trzecich, w szczego lnos ci z tytułu 

wykorzystania operatu w innym celu aniz eli został on sporządzony, 

• Operat ten nie moz e byc  publikowany w całos ci ani w częs ciach, ani udostępniany osoba trzecim bez 

uzgodnienia z autorem operatu,  

• Wyłącza się odpowiedzialnos c  rzeczoznawcy za ukryte wady techniczne i prawne wycenianej 

nieruchomos ci, kto rych rzeczoznawca, nie mo gł zidentyfikowac  na podstawie uzyskanej dokumentacji 

technicznej i prawnej,  

• Operat szacunkowy sporządzono w dwóch egzemplarzach, 

• Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy, został określony podczas oględzin nieruchomości 
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dla celów wyceny, 

• Oszacowana wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT, 

• Niniejszy operat szacunkowy sporządzony został zgodnie z przepisami prawa i Powszechnymi 

Krajowymi Zasadami Wyceny opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych, a także zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, 

 

13. Załączniki  

 

- Dokumentacja fotograficzna 

- Wydruk elektronicznej księgi wieczystej nr SW1W/00028115/2 z Podsystemu Dostępu Centralnej Bazy 
Danych Ksiąg wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości  

- Kopia wypisu z rejestru gruntów z dnia  

- Polisa OC zawodowa Rzeczoznawcy Majątkowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wałbrzych, dnia 23.03.2022 r. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

Nieruchomość z zewnątrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok pomieszczeń w przyziemiu 
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Widok kondygnacji mieszkalnej  
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Sąsiedztwo i otoczenie 
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