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OPERAT SZACUNKOWY 
wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego  
tj. nieruchomości gruntowej zabudowanej  
zlokalizowanej w Syryni, przy ulicy Raciborskiej 2E 
 
oraz opinia o wartości  
pozostałych wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przedmiot wyceny: wskazane składniki rzeczowego majątku trwałego, w tym: nierucho-

mość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Syryni, przy ulicy Raci-
borskiej 2E, opisana w ewidencji gruntów działką numer 1445/316 o 
powierzchni 0,5019 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Ślą-
skim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
GL1W/00040963/1 oraz pozostałe składniki rzeczowego majątku 
trwałego. 

 
Cel wyceny: oszacowanie wartości rynkowej dla aktualnego sposobu użytkowania 

nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz określenie wartości pozo-
stałych wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego dla po-
trzeb przeprowadzenia postępowania upadłościowego. 

 
Autorzy wyceny:  Iwona Kubarek 

▪ rzeczoznawca majątkowy 
 

Krzysztof Puk 
▪ kosztorysant robót budowlanych 
▪ rzeczoznawca ds. wyceny maszyn, urządzeń, wyposażenia tech-

nicznego i pojazdów 
 

Piotr Bednarczyk 
▪ specjalista ds. wyceny maszyn, urządzeń, wyposażenia technicz-

nego i pojazdów 
 
Data opracowania:  3 września 2021 roku  
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Wyciąg z operatu szacunkowego i opinii o wartości 
1. Przedmiot wyceny 

Przedmiot wyceny stanowią wskazane składniki rzeczowego majątku trwałego, w tym: 
▪ nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Syryni, przy ulicy Raciborskiej 2E, 

opisana w ewidencji gruntów działką numer 1445/316 o powierzchni 0,5019 ha, dla której 
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą nr GL1W/00040963/1 

▪ grupa 1. - budynki tj. składnik budowlany wyżej opisanych nieruchomości; 
▪ pozostałe wskazane składniki rzeczowego majątku trwałego, w tym: 

▫ grupa 3. - kotły i maszyny energetyczne; 
▫ grupa 6. - urządzenia techniczne; 
▫ grupa 8. - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie; 
▫ pozostałe wskazane składniki rzeczowego majątku trwałego; 
▫ wyposażenie. 

 
2. Zakres wyceny 

Wycenie podlega prawo własności opisanej powyżej nieruchomości gruntowej zabudowanej 
oraz prawo własności pozostałych wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego.   
 
3. Cel wyceny 

Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej dla aktualnego sposobu użytkowania nie-
ruchomości gruntowej zabudowanej, określenie wartości rynkowej dla kontynuacji działania pozo-
stałych wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego oraz oszacowanie wartości rynkowej 
dla wymuszonej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i określenie wartości likwidacyjnej 
przy sprzedaży w całości pozostałych wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego dla po-
trzeb przeprowadzenia postępowania upadłościowego. 

 
4. Daty sporządzenia opracowanie 

Opracowywanie zakończono dnia 3 września 2021 roku. 
 
5. Wartość przedmiotu wyceny 
Zestawienie zbiorcze z wyceny wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego  
nieruchomości zlokalizowanej w Syryni, przy ulicy Raciborskiej 2E 

Lp. Nazwa arkusza 
Wartość rynkowa 
[PLN] 

Wartość rynkowa  
dla wymuszonej  
sprzedaży [PLN] 

1.  

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Syryni, przy ulicy Racibor-
skiej 2E, opisana w ewidencji gruntów działką numer 1445/316 o 

powierzchni 0,5019, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Ślą-
skim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
GL1W/00040963/1: 

3 031 000,00 2 576 000,00 

1.1. 
Wartość rynkowa prawa własności wyżej opisanej nieruchomości 

gruntowej zabudowanej: 
3 031 000,00 2 576 000,00 

2. 
Pozostałe wskazane składniki rzeczowego majątku trwałego, w 
tym: 

75 501,00 44 163,00 

2.1. Środki trwałe  75 501,00 44 163,00 

  RAZEM: 3 106 501,00 2 620 163,00 

 
6. Podpis autorów opracowania 
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1. Przedmiot wyceny 
Przedmiot wyceny stanowią wskazane składniki rzeczowego majątku trwałego, w tym: 

▪ nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Syryni, przy ulicy Raciborskiej 2E, 
opisana w ewidencji gruntów działką numer 1445/316 o powierzchni 0,5019 ha, dla której 
Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą nr GL1W/00040963/1 

▪ grupa 1. - budynki tj. składnik budowlany wyżej opisanych nieruchomości; 
▪ pozostałe wskazane składniki rzeczowego majątku trwałego, w tym: 

▫ grupa 3. - kotły i maszyny energetyczne; 
▫ grupa 6. - urządzenia techniczne; 
▫ grupa 8. - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie; 
▫ pozostałe wskazane składniki rzeczowego majątku trwałego; 
▫ wyposażenie. 

 
2. Zakres wyceny 

Wycenie podlega prawo własności opisanej powyżej nieruchomości gruntowej zabudowanej 
oraz prawo własności pozostałych wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego.   

 
3. Cel wyceny 

Celem wyceny jest oszacowanie wartości rynkowej dla aktualnego sposobu użytkowania nie-
ruchomości gruntowej zabudowanej, określenie wartości rynkowej dla kontynuacji działania pozo-
stałych wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego oraz oszacowanie wartości rynkowej 
dla wymuszonej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej i określenie wartości likwidacyjnej 
przy sprzedaży w całości pozostałych wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego dla po-
trzeb przeprowadzenia postępowania upadłościowego. 
 
4. Podstawy sporządzenia opinii o wartości 
4.1. Podstawy formalne 

Podstawą wykonania wyceny jest zlecenie udzielone przez Syndyka Masy Upadłości Pani 
Anety Brachaczek działającej imieniu Państwa Magdaleny i Michała Grochowskich jako Zamawiają-
cego, a realizowane przez Business Management CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowi-
cach Śląskich jako Wykonawcę. 

Opracowanie zostało wykonane w oparciu o informacje, wyjaśnienia i dokumenty źródłowe 
przygotowane przez Zamawiającego, a także o materiały i informacje pozyskane przez rzeczo-
znawcę, niezbędne w procesie szacowania nieruchomości. 
 
4.2. Podstawy prawne 
▪ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 

2020 roku, poz. 1990, z 2021 roku, poz. 11, poz. 234, poz. 815, z późniejszymi zmianami). 
▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 

i sporządzania operatu szacunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 555 z 03.03.2021 r.). 
▪ Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1740, poz. 

2320, z późniejszymi zmianami). 
 
4.3. Podstawy metodologiczne 
▪ „Podstawy wyceny wartości środków technicznych”, autor: Tadeusz Klimek, Wydawnictwo: 

BOMIS Press, Poznań 2003 rok. 
▪ Wolters Kluwer Polska SA – „Cennik maszyn i urządzeń”. 

 
4.4. Źródła danych merytorycznych 
▪ Spis z natury składników rzeczowego majątku trwałego sporządzony przez Zamawiającego. 
▪ Analiza lokalnego i regionalnego rynku nieruchomości i ruchomości. 
▪ Informacje, opinie oraz dokumenty dostarczone przez Zamawiającego. 
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▪ Badanie ewidencji gruntów. 
▪ Badanie księgi wieczystej. 
▪ Wizja lokalna. 
▪ Informacje i uwagi przedstawione przez Zamawiającego. 
 
5. Daty istotne dla procesu szacowania 
▪ Wizji lokalnej dokonano w miesiącu 20 sierpnia 2021 roku. 
▪ Wartość przedmiotu wyceny określono w cenach na dzień 20 sierpnia 2021 roku. 
▪ Niniejsze opracowanie zakończono dnia 3 września 2021 roku. 
▪ Stan przedmiotu wyceny ustalono na dzień 20 sierpnia 2021 roku. 
 
6. Określenie stanu przedmiotu wyceny 
6.1. Stan prawny nieruchomości 

Sąd Rejonowy właściwy dla nieruchomości 

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Numer księgi wieczystej 

GL1W/00040963/1 

Położenie 

Województwo śląskie, powiat wodzisławski, gmina Lubomia, miejscowość Syrynia, obręb 0005, Sy-
rynia, ulica Raciborska 2E. 

Opis i mapa 

Działka numer 1445/316 

Sposób korzystania 

Bi – inne tereny zabudowane. 

Obszar 

0,5019 ha 

Spis praw związanych z własnością 

Dział wolny od wpisów. 

Właściciel 

Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska. 
Michał Grochowski, syn Stefana i Grażyny. 
Magdalena Grochowska, córka Józefa i Janiny. 

Podstawa nabycia 

Umowa sprzedaży, 6979/2009, 2009-12-15, Teofil Machecki, Wodzisław Śl.; 42, 43. 
(tytuł aktu, numer rep A, data sporządzenia, notariusz – imię/imiona i nazwisko/nazwiska, sie-
dziba; położenie dokumentu - numer karty akt). 
DZ. KW.//00012724/09/, 2009-12-15 14:00:00, 2010-01-15 00:00:00, nie. 
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpływu, chwila wpisu, czy z urzędu). 

Ciężary i ograniczenia 

Dział wolny od wpisów. 

Hipoteki 

Hipoteka umowna. 
2.700.000,00 (dwa miliony siedemset tysięcy) zł. 
Zabezpieczenie należności głównej oraz innych wierzytelności wymienionych w dokumencie stano-
wiącym podstawę wpisu, umowa kredytu nr 10/I/12 z dnia 2012-07-25. 
Roszczenie o przeniesienie hipoteki ustanowionej do kwoty 2.700.000,00 zł. na rzecz Banku Spół-
dzielczego w Raciborzu na miejsce hipoteczne opróżnione po hipotece ustanowionej do kwoty 
210.000,00 zł. na rzecz PKO BP SA w Warszawie oddz. 1 w Katowicach. 
Wierzyciel hipoteczny - Bank Spółdzielczy w Raciborzu, Racibórz. 

Komentarz do stanu prawnego nieruchomości 

Stan prawny nieruchomości gruntowej zabudowanej opisany w księdze wieczystej jest zgodny ze 
stanem rzeczywistym.  
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6.2. Opis nieruchomości 

Ewidencja gruntów 

 
numer 
działki 

jednostka 
ewidencyjna 

obręb 
księga  
wieczysta 

powierzchnia 
[ha] 

rodzaj 
użytku 

arkusz 
mapy 

1445/316 241507_2 Lubomia 0005 Syrynia GL1W/00040963/1 0,5019 Bi 3 

 

Opis nieruchomości 

 

Lokalizacja 

Nieruchomość zlokalizowana w Syryni, przy ulicy Raciborskiej 2E. Lokalizację nieruchomości okre-
ślono jako przeciętną. Nieznaczna odległość od punktów handlowych, usługowych i użyteczności 
publicznej. 

Dojazd 

Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową bezpośrednio od ulicy Raciborskiej. Dojazd środkami ko-
munikacji miejskiej dobry, przystanki komunikacji autobusowej zlokalizowane tuż przy nieruchomo-
ści. 

Otoczenie 

W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana zabudowa mieszkalna, tereny zieleni nieurządzonej, 
tereny zadrzewione i zakrzewione. 
W dalszym sąsiedztwie również zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, zabudowa handlowa, 
zabudowa usługowa, tereny zieleni nieurządzonej, tereny zadrzewione i zakrzewione, urzędy, 
szkoła, kościół, cmentarz. 

Kształt i wielkość działki 

Działka w kształcie nieregularnego wieloboku, nie występuje negatywny wpływ na walory nieru-
chomości. Korzystny wpływ na walory nieruchomości. Optymalna wielkość składnika gruntowego. 

Uzbrojenie terenu 

w granicach nieruchomości: wodne, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe, C.O. – własne (piec na 
węgiel);  
w bezpośrednim otoczeniu: wodne, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe. 

Inne cechy charakterystyczne 

Działka zabudowana budynkiem restauracyjno–hotelowym, częściowo piętrowym, wolnostojącym. 

 
6.3. Uwarunkowania planistyczne i konserwatorskie 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Podstawa określenia: 
Uchwała Nr XXXVII/257/2013, Rady Gminy Lubomnia, z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia. 
21B/1 U – tereny zabudowy usługowej. 
21B/1 ZŁ – tereny łąk i pastwisk. 
21B/1 KDD – tereny dróg publicznych. 
 

Uwarunkowania konserwatorskie 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta ochroną konserwatorską. 
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6.4. Składnik budowlany nieruchomości 

Identyfikacja obiektu budowlanego - budynek 

nazwa Budynek usługowy 

lokalizacja Syrynia, ulica Raciborska 2E 

rok ukończenia budowy 2012 

powierzchnia użytkowa [m2] 987,58 
  

Charakterystyka techniczno-funkcjonalna 

przeznaczenie obiektu: restauracyjne i hotelowe 

ilość kondygnacji: dwie 

podpiwniczenie: niepodpiwniczony 

konstrukcja:  tradycyjna murowana 

fundamenty:  żelbetowe wylewane 

ściany:  pustaki Ytong 

stropy:  płyty strunobetonowe 

schody:  betonowe obłożone płytkami ceramicznymi 

posadzki:  betonowe 

tynki:  strukturalny, płytki ceramiczne 

elewacja:  tynk cementowo – wapienny malowany 

stolarka okienna:  PCV 

stolarka drzwiowa:  PCV, drewniana, płytowe 

dach:  drewniany 

pokrycie dachu:  blachodachówka 

wyposażenie w instalacje:  

elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ga-
zowa, centralnego ogrzewania z piecem węglo-
wym własnym, klimatyzacja, odgromowa, tele-
techniczna 

stan techniczny:  dobry 

informacje dodatkowe: 
przy budynku parking wybrukowany kostką be-
tonową; w budynku znajduje się część miesz-
kalna wyodrębniona z hotelu 

 
6.5. Pozostałe wskazane składniki rzeczowego majątku trwałego 

Zestawienie, charakterystykę i ocenę wskazanych składników rzeczowego majątku zawiera 
złącznik – A – arkusze kalkulacyjne stanowiący integralną część niniejszego opracowania. 
 
7. Określenie sposobu wyceny 
Metody i źródła pozyskania informacji o przedmiocie wyceny 

Dla należytego i obiektywnego oszacowania wartości przedmiotu wyceny przeprowadzono 
szereg czynności związanych z jego prawidłową identyfikacją, opisem i oceną, w tym: 
▪ w zakresie wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego przeprowadzono ankietę 

przygotowawczą zmierzającą do weryfikacji stanu faktycznego oraz oceny stanu techniczno-
funkcjonalnego. 
Ankieta przygotowawcza w zakresie oceny stanu i wykorzystania składników majątku, obej-

mowała badanie pod względem następujących czynników, których specyfikę i skalę zaprezentowano 
poniżej: 
▪ charakterystyka techniczno - funkcjonalna: uzupełniono dane w zakresie producenta, mo-

delu, typu oraz jednostek charakterystycznych opisujących składnik majątku; jednocześnie 
wykorzystano dokumentację udostępnioną przez Zakład; 

▪ rok budowy lub produkcji; 
▪ wykorzystanie gospodarcze na dzień wyceny, ustalone poprzez wpisanie:  

▫ A – dla środków aktualnie wykorzystywanych gospodarczo;  
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▫ B – dla środków aktualnie nie wykorzystywanych gospodarczo, ale nie przeznaczo-
nych do likwidacji lub sprzedaży (np. urządzenia rezerwowe);  

▫ C -  dla środków aktualnie nie wykorzystywanych gospodarczo i przeznaczonych do 
likwidacji;  

▫ D -  dla środków aktualnie nie wykorzystywanych gospodarczo i przeznaczonych 
sprzedaży;  

▫ E -  dla środków już zlikwidowanych, a pozycja stanowi jedynie nie usunięty zapis 
ewidencyjny;  

▫ F -  dla środków już sprzedany, a pozycja stanowi jedynie nie usunięty zapis ewiden-
cyjny; 

▪ ocena stanu technicznego, poprzez wpisanie znaku „X” we właściwej kolumnie: 
▫ 7 - środek jest nowy lub prawie nieużywany; 
▫ 6 - środek w bardzo dobrym stanie, lub/i w początkowym stanie eksploatacji; 
▫ 5 - środek w dobrym stanie, przydatny do dalszego użytkowania bez konieczności 

napraw; 
▫ 4 - środek eksploatowany, przydatny do dalszego użytkowania, kwalifikuje się do 

przeglądu, regulacji lub/i naprawy bieżącej; 
▫ 3 - środek użytkowany, kwalifikuje się do naprawy głównej z ograniczonym zakresie 

z wymianą elementów lub podzespołów; 
▫ 2 - środek użytkowany, kwalifikuje się do kolejnej naprawy głównej w ograniczonym 

zakresie, lub do pierwszej naprawy głównej z wymianą elementów lub podzespołów 
w szerokim zakresie; 

▫ 1 - środek niezdatny do użytkowania; podejmowanie naprawy może nie mieć tech-
nicznego uzasadnienia; niektóre zespoły/podzespoły/elementy kwalifikują się do wy-
korzystania w innym środku technicznym; 

▫ 0 - środek nie kwalifikuje się do użytkowania ani do naprawy o charakterze odbu-
dowy; nadaje się do złomowania lub rozbiórki; 

▪ ocena stanu funkcjonalnego, poprzez wpisanie znaku „X” we właściwej kolumnie: 
▫ 3 - środek optymalny pod względem funkcjonalnym; 
▫ 2 - środek przeciętny tj. wystarczający pod względem funkcjonalnym; 
▫ 1 - środek wymaga modernizacji lub unowocześnienia; 
▫ 0 - środek nie przydatny pod względem funkcjonalnym. 

Rezultaty powyższego badania zawarto w załączniku – A – arkusze kalkulacyjne stanowiącym 
integralną część niniejszego opracowania. 

 
8. Analiza rynku 
8.1 Obszar i okres objęty analizą rynku 
▪ obszar objęty badaniem: rynek lokalny teren Gminy Lubomnia, powiatu wodzisławskiego oraz 

rynek regionalny teren województwa śląskiego 
▪ okres badania: 24 miesiące poprzedzające sporządzenie niniejszego opracowania przypada-

jące na okres od sierpnia 2019 roku do lipca 2021 roku oraz ze względu na mała ilość trans-
akcji o przedmiotowym przeznaczeniu rozszerzono okres badania do 3 lat tj. od sierpnia 2018 
do lipca 2021 roku. 

▪ zakres badania:  
▫ wolnorynkowy obrót nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi przezna-

czonych na szeroko rozumiane cele usługowe o charakterze restauracyjnym 
oraz restauracyjno-hotelowym. 

 
8.2 Wnioski z badania lokalnego rynku nieruchomości gruntowych zabudowanych 
▪ obszar badania rynku: aglomeracja śląska; 
▪ źródła danych transakcyjnych: baza transakcji PriceBook oraz samodzielne badanie regional-

nego rynku nieruchomości; 
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▪ aktywność: rynek o małej aktywności, w badanym okresie obrót nieruchomościami grunto-
wymi zabudowanymi – 21 transakcji, w tym: 

▫ dominują nieruchomości gruntowe zabudowane o charakterze mieszkaniowym: 18 
transakcji; 

▫ pozostałe transakcje dotyczą nieruchomości z różnych segmentów rynku, w tym nie-
ruchomości o charakterze handlowym i usługowym; 

▪ dynamika: w związku z szeroko pojętym kryzysem gospodarczym przejawiającym się przede 
wszystkim ograniczoną możliwością finansowania inwestycji w obiekty tak na rynku pierwot-
nym jak i wtórnym z wykorzystaniem kredytowania obecnie obserwowany jest zastój na 
rynku nieruchomości, którego skutkiem są okresowe wahania cen transakcyjnych, jednak w 
dłuższej perspektywie czasu nie zanotowano wyraźnego trendu wzrostowego lub spadko-
wego w przypadku transakcji rynkowych; 

▪ wnioski z uwzględnieniem badanego rodzaju rynku: na rynku lokalnym w badanym okresie 
nie zaobserwowano transakcji nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi o charakterze 
zbliżonym do przedmiotu niniejszej wyceny, co nie pozwala określić wartości wycenianej nie-
ruchomości ze względu brak aktywności lokalnego rynku nieruchomości; 

▪ brak wystarczającej aktywności lokalnego rynku nieruchomości w badanym sektorze tego 
rynku oraz fakt, iż Lubomnia jest jedną z wielu gmin aglomeracji śląskiej wskazuje na ko-
nieczność rozszerzenia badanego obszaru do gmin ościennych oraz do gmin o zbliżonym 
potencjale. 

 
8.3 Wnioski z badania regionalnego rynku nieruchomości gruntowych zabudowanych 
▪ obszar badania rynku: aglomeracja śląska; 
▪ źródła danych transakcyjnych: baza transakcji PriceBook oraz samodzielne badanie regional-

nego rynku nieruchomości; 
▪ aktywność: rynek o duże aktywności, w badanym okresie obrót nieruchomościami grunto-

wymi zabudowanymi – ponad 24000 transakcji, w tym: 
▫ dominują nieruchomości gruntowe zabudowane o charakterze mieszkaniowym: po-

nad 19000 transakcji oraz nieruchomości stanowiące de facto garaże: ponad 4000 
transakcji; 

▫ pozostałe transakcje dotyczą nieruchomości z różnych segmentów rynku, w tym nie-
ruchomości o charakterze biurowym, usługowym, handlowym, produkcyjnym oraz 
magazynowym; 

▪ zgodnie ze wnioskami płynącymi z analizy lokalnego rynku nieruchomości gruntowych zabu-
dowanych spośród wszystkich gmin aglomeracji śląskiej wybrano gminy ościenne oraz gminy 
o zbliżonym potencjale do Gminy Lubomnia; 

▪ dynamika: obecnie na rynku pierwotnym jak i wtórnym obserwowany jest niewielki wzrost 
cen na rynku nieruchomości, skutkiem są okresowe wahania cen transakcyjnych, jednak w 
dłuższej perspektywie czasu nie zanotowano wyraźnego trendu wzrostowego lub spadko-
wego w przypadku transakcji rynkowych. 

 
8.4 Rezultaty i wnioski z analizy rynku – nieruchomości gruntowe zabudowane i bu-

dynkowe 
Zestawienie transakcji nieruchomościami podobnymi, po odrzuceniu transakcji o skrajnych cenach: 

Data  
transakcji 

Lokalizacja 
Rodzaj i zabudowa 
nieruchomości 
gruntowej 

Po-
wierzchnia  
gruntu 

Po-
wierzchnia  
użytkowa 

Cena  
transakcyjna  
[PLN] 

Cena 1 m2  
po-
wierzchni  
użytkowej 

28.09.2018 
województwo: śląskie, po-
wiat: Tychy, gmina: Tychy, 
obręb: Paprocany 

restauracja, gastro-
nomia 

458 100,00 360 000,00 3 600,00 

18.01.2019 
województwo: śląskie, po-
wiat: bielski, gmina: 
Szczyrk, obręb: SZCZYRK 

dom wypoczyn-
kowy, gospoda 

1 844 700,70 2 150 000,00 3 068,36 
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Data  
transakcji 

Lokalizacja 
Rodzaj i zabudowa 
nieruchomości 
gruntowej 

Po-
wierzchnia  
gruntu 

Po-
wierzchnia  
użytkowa 

Cena  
transakcyjna  
[PLN] 

Cena 1 m2  
po-
wierzchni  
użytkowej 

28.01.2019 

województwo: śląskie, po-
wiat: bielski, gmina: Jasie-
nica, obręb: 
MIĘDZYRZECZE GÓRNE 

mieszkalny, restau-
racja 

880 268,67 580 000,00 2 158,78 

20.03.2019 

województwo: śląskie, po-
wiat: Dąbrowa Górnicza, 
gmina: Dąbrowa Górnicza, 
obręb: Dąbrowa Górnicza 

usługowy, bar, ga-
raże, inne, domki 
kempingowe, re-
kreacyjny, spor-
towy 

13 244 723,00 2 000 000,00 2 766,25 

04.04.2019 
województwo: śląskie, po-
wiat: cieszyński, gmina: 
Ustroń, obręb: USTROŃ 

restauracja, hotel 5 384 1 614,00 3 400 000,00 2 106,57 

25.09.2019 
województwo: śląskie, po-
wiat: cieszyński, gmina: 
Istebna, obręb: ISTEBNA 

restauracja 6 928 400,00 1 150 000,00 1 938,17 

18.12.2019 
województwo: śląskie, po-
wiat: żywiecki, gmina: Ło-
dygowice, obręb: Bierna 

hotel, restauracja 3 024 891,40 1 700 000,00 1 907,11 

22.07.2020 
województwo: śląskie, po-
wiat: gliwicki, gmina: Knu-
rów, obręb: Knurów 

gastronomia 221 55,00 120 000,00 2 181,82 

11.09.2020 

województwo: śląskie, po-
wiat: Bielsko-Biała, gmina: 
Bielsko-Biała, obręb: Alek-
sandrowice 

gospoda, parkingi i 
garaże 

2 800 609,13 2 400 000,00 3 940,05 

05.10.2020 

województwo: śląskie, po-

wiat: Tychy, gmina: Tychy, 
obręb: Tychy 

handel, usługowy, 
gastronomia 

4 101 608,50 2 300 000,00 3 779,79 

22.10.2020 

województwo: śląskie, po-
wiat: wodzisławski, gmina: 
Wodzisław Śląski, obręb: 
WODZISŁAW 

restauracja 343 800,00 1 410 000,00 1 762,50 

Wnioski: 
▫ ilość transakcji: 11; 
▫ minimalna cena transakcyjna: 1 762,50 PLN/m2; 
▫ średnia cena transakcyjna: 2 655,40 PLN/m2; 
▫ maksymalna cena transakcyjna: 3 940,05 PLN/m2; 
▫ opis i ocena nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej: 

Cechy rynkowe Nieruchomość o cenie minimalnej Nieruchomość o cenie maksymalnej 

Lokalizacja nieruchomości: pogorszona korzystna 

Dostęp do komunikacji: dobry korzystny 

Kształt i wielkość nieruchomości grunto-
wej: 

niekorzystny korzystny 

Wyposażenie w rozwiniętą infrastrukturę 
towarzyszącą: 

nie występuje  występuje 

Stan techniczno-funkcjonalny składnika 
budowlanego: 

pogorszony bardzo dobry 
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9. Określenie sposobu wyceny – grunty, budynki i budowle 
9.1 Definicja wartości rynkowej i jej interpretacja 

Stosownie do zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm 
inwestycyjnych wartość rynkowa jest definiowana, jako „szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny 
można uzyskać za nieruchomość, w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych po-
między kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z roze-
znaniem i postępują rozważnie, nie znajdują się w sytuacji przymusowej. 
 
9.2 Interpretacja wartości rynkowej  
Pojęcie szacunkowa kwota 

Jest to cena wyrażona w pieniądzu do zapłacenia za nieruchomość w transakcji zawieranej 
na warunkach rynkowych, przy której obie strony działają niezależnie od siebie. Wartość rynkowa to 
najbardziej prawdopodobna cena osiągalna na rynku na datę wyceny. Jest to najlepsza cena osią-
galna przez sprzedającego i najkorzystniejsza cena osiągalna przez kupującego. Szacunek ten wy-
klucza w szczególności: cenę zawyżoną lub zaniżoną przez jakiekolwiek szczególne warunki lub oko-
liczności (np. finansowanie), które są nietypowe, umowy sprzedaży i najmu zwrotnego, szczególne 
wynagrodzenia lub koncesje udzielone przez kogokolwiek związanego z transakcją lub też jakiekol-
wiek elementy wartości szczególnej (tzn. uwzględniającej cechy nieruchomości, które posiadają spe-
cyficzną wartość dla konkretnego nabywcy). Użyte tu pojęcie „na warunkach rynkowych” oznacza, 
że upłynął odpowiedni okres eksponowania nieruchomości na rynku. Należy rozumieć zatem, że 
transakcja musi być poprzedzona odpowiednimi działaniami marketingowymi. Nieruchomość po-
winna być wyeksponowana na rynku w najwłaściwszy sposób, tak aby umożliwić sprzedaż za naj-
lepszą, rozsądnie osiągalną cenę zgodnie z definicją wartości rynkowej. Długość okresu ekspozycji 
może być różna w zależności od warunków rynkowych, ale musi być wystarczająca, by umożliwić 
przyciągnięcie uwagi odpowiedniej liczby potencjalnych nabywców nieruchomości. Okres ekspozycji 
na rynku poprzedza datę wyceny. 
 
Pojęcie w dniu wyceny 

Stwierdzenie to wymaga, aby wartość rynkowa była określona na konkretną datę hipotetycz-
nej sprzedaży. Ponieważ warunki rynkowe mogą ulec zmianom, wartość w innym terminie może być 
inna. Wartość podana w wycenie odzwierciedla faktyczny stan rynku i okoliczności na datę wyceny, 
a nie na datę przeszłą lub przyszłą. Definicja zakłada także równoczesne zawarcie i wykonanie 
umowy sprzedaży w dacie wyceny. Wartość rynkowa jest określeniem wartości na chwilę hipotetycz-
nej transakcji, a nie w ujęciu długookresowym, jak np. przy określaniu wartości bankowo-hipotecz-
nej. 
 
Pojęcie kwota jaką można uzyskać 

Jest to kwota szacunkowa, a nie uprzednio określona lub faktycznie ustalona cena sprzedaży. 
Jest to cena, po której rynek spodziewa się zrealizować transakcję na datę wyceny przy spełnieniu 
wszystkich innych elementów definicji wartości rynkowej. Wykorzystanie słowa „można” oddaje sens 
rozsądnego oczekiwania odnośnie ceny. Rzeczoznawca nie może zatem przyjmować nierealistycz-
nych założeń dotyczących warunków rynkowych lub też zakładać poziomu wartości rynkowej powy-
żej tej, jaka jest rozsądnie osiągalna. 

 
Pojęcie nieruchomość 

Przy wycenie nieruchomości należy uwzględnić wszystkie jej atrybuty prawne, fizyczne, eko-
nomiczne i inne oraz wszelkie pozytywne i negatywne aspekty. Przy wycenie nieruchomości rzeczo-
znawca majątkowy powinien wykluczyć elementy niezwiązane trwale z nieruchomością, takie jak 
np.: wyposażenie lub inne ruchomości, poza cenowe zachęty do zakupu lub inne. 

Wartość rynkowa nieruchomości odzwierciedla potencjał nieruchomości, który byłby 
uwzględniony przez uczestników rynku w dniu wyceny. Może zatem uwzględniać inne możliwe wy-
korzystanie nieruchomości, także takie, które stanie się możliwe po wprowadzeniu odpowiednich 
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zmian, np. nowych decyzji planistycznych i budowlanych, rozwoju odpowiedniej infrastruktury, roz-
woju rynku lub innych. Stąd w wartości rynkowej może być uwzględniony dodatkowy jej element, 
ale tylko taki, za jaki kupujący jest skłonny zapłacić w nadziei, że nieruchomość uzyska możliwość 
lepszego sposobu użytkowania lub nastąpią możliwości jej rozwoju, które zaowocują zwyżką jej war-
tości nad tą osiągalną przy obecnie obowiązujących ograniczeniach. Przyszła możliwość wykorzysta-
nia nieruchomości w sposób, który w dniu wyceny nie jest jeszcze dopuszczalny, musi być jednak 
na tyle prawdopodobna, aby realnym było założenie, że racjonalnie działający uczestnicy rynku taką 
możliwość w dniu wyceny dostrzegają i są gotowi uwzględnić jej istnienie w cenie sprzedaży. 

 
Pojęcie pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia 
umowy 

Zakłada się tu hipotetycznego kupującego, a nie faktycznego nabywcę. Osoba ta jest zmoty-
wowana, ale nieprzymuszona do zakupu. Kupujący ten nie jest ani przesadnie zainteresowany za-
kupem ani zdeterminowany do zakupu za każdą cenę. Jest również osobą, która dokonuje zakupu z 
uwzględnieniem bieżących realiów rynkowych i bieżących oczekiwań, nie zaś w oparciu o wyimagi-
nowany lub hipotetyczny rynek, który nie może być scharakteryzowany ani nie ma pewności co do 
jego zaistnienia. Przyjmuje się, że hipotetyczny kupujący jest pragmatyczny i nie zapłaciłby wyższej 
ceny niż ta, którą dyktuje rynek. Nie można przy tym zakładać, że waha się lub jest niechętny do 
zakupu. Obecny właściciel nieruchomości jest także zaliczony do tych osób, które stanowią rynek i 
mógłby być potencjalnym nabywcą w hipotetycznej transakcji. Również w odniesieniu do sprzeda-
jącego, należy przyjąć, że jest to hipotetyczny sprzedający, a nie faktyczny właściciel. Zakłada się, 
że nie jest on ani przesadnie zainteresowany ani zmuszony do sprzedaży za każdą cenę. Nie jest on 
też przygotowany do wstrzymywania sprzedaży w oczekiwaniu na osiągnięcie ceny, która nie jest 
racjonalna w obecnej sytuacji rynkowej. Sprzedający jest zmotywowany do sprzedania nieruchomo-
ści na warunkach rynkowych za najlepszą cenę osiągalną na wolnym rynku po przeprowadzeniu 
odpowiednich działań marketingowych. Faktyczne okoliczności istniejące w przypadku rzeczywistego 
właściciela nie są częścią tych rozważań, ponieważ „sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia 
umowy” jest właścicielem hipotetycznym. 

 
Pojęcie strony działają z rozeznaniem i postępują rozważnie 

Zakłada się, że zarówno kupujący, jak i sprzedający są poinformowani, co do charakteru i 
cech nieruchomości, jej faktycznego i potencjalnego wykorzystania oraz stanu rynku na dzień wy-
ceny. Strony opierają się więc na tym, co na podstawie informacji dostępnej na ten dzień można w 
rozsądny sposób przewidzieć. 

Przyjmuje się, że każda ze stron działa we własnym interesie i w zgodzie ze swoją wiedzą, a 
także rozważnie szuka najlepszej dla siebie ceny w tej konkretnej transakcji. Rozwaga powinna być 
oceniana w kontekście stanu rynku na dzień wyceny, a nie z perspektywy czasu na przyszłą datę. 
Niekoniecznie nierozważnym jest dla sprzedającego sprzedawać nieruchomość na rynku charaktery-
zującym się spadkiem cen, które już są niższe niż te, występujące we wcześniejszych warunkach 
rynkowych. W takich przypadkach, tak jak w innych sytuacjach kupna-sprzedaży na rynkach charak-
teryzujących się zmiennością cen, rozważny kupujący lub sprzedający postępuje w zgodzie z najpeł-
niejszymi dostępnymi w danym momencie informacjami rynkowymi. 
 
Pojęcie strony nie znajdują się w sytuacji przymusowej 

Zakłada się, że każda ze stron jest zmotywowana do dokonania transakcji, nie jest jednak 
zmuszona ani nadmiernie nakłaniana do jej zakończenia. 
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Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej – oszacowanie wartości 
nieruchomości. 

W podejściu porównawczym wartość nieruchomości odpowiada cenom, jakie uzyskano za 
nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Istotne znaczenie ma mają 
również warunki dokonania transakcji, a także cechy nieruchomości wpływające na te ceny, zwłasz-
cza na ich zróżnicowanie. 

Istotną kwestią jest zdefiniowanie pojęcia „nieruchomości podobne” przez nieruchomość po-
dobną należy rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przed-
miot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne 
cechy wpływające na jej wartość.” Ponadto do porównań należy wykorzystywać nieruchomości po-
dobne, które były przedmiotem sprzedaży w okresie najbliższym, poprzedzającym datę wyceny, ale 
nie dłuższym niż dwa lata od daty, na którą określa się wartość nieruchomości. Zastosowanie cen z  
innych okresów wymaga szczegółowego uzasadnienia w operacie. 

Określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym jest poprzedzone analizą wła-
ściwego rynku nieruchomości podobnych, uwzględniającą: 
▪ rodzaj rynku 
▪ obszar terytorialny rynku 
▪ okres badania cen 
▪ relację popytu do podaży 
▪ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
▪ stan środowiska naturalnego 
▪ inne czynniki mające wpływ na wartość nieruchomości, jak np. wpisanie nieruchomości do 

rejestru zabytków 
Badany przez rzeczoznawcę rynek powinien być  miarę możliwości jednolity, pod względem 

cech fizycznych, użytkowych i ekonomicznych oraz pod względem stanu prawnego. W wyniku analizy 
następuje określenie atrybutów nieruchomości – cech rynkowych, na podstawie, których określona 
zostaje wartość rynkowa nieruchomości. 

Metoda korygowania ceny średniej, jako jedna z możliwych do zastosowania w podejściu 
porównawczym, polega na określeniu wartości nieruchomości poprzez korektę średniej ceny nieru-
chomości podobnych przy pomocy współczynników korygujących. Do porównań przyjmuje się co 
najmniej kilkanaście nieruchomości, dla których znane są ceny transakcyjne i warunki zawarcia trans-
akcji. 

Procedura postępowania w przypadku tej metody obejmuje następujące czynności: 
▪ utworzenie zbioru nieruchomości podobnych, o znanych cenach transakcyjnych i cechach, 

stanowiącego podstawę wyceny 
▪ zaktualizowanie cen transakcyjnych na datę wyceny 
▪ ustalenie cech rynkowych  
▪ ustalenie wag cech rynkowych odpowiednio do wielkości wpływu na poziom cen transakcyj-

nych 
▪ ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych 
▪ scharakteryzowanie wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w odniesieniu do 

przyjętej skali cech rynkowych. 
▪ wyznaczenie ceny minimalnej (Cmin), maksymalnej (Cmax) i średniej (Cśr)ze zbioru cen trans-

akcyjnych 
▪ podanie charakterystyki nieruchomości o cenie minimalnej i maksymalnej 
▪ obliczenie górnej [Cmax/Cśr] i dolnej [Cmax/Cśr] granicy sumy współczynników oraz obliczenie 

zakresów współczynników dla poszczególnych cech rynkowych 
▪ przeprowadzenie porównań nieruchomości wycenianej kolejno z nieruchomościami wybra-

nymi i określenie wielkości poprawek kwotowych 
▪ określenie wielkości współczynników korygujących, wynikających z ocen wycenianej nieru-

chomości, z uwzględnieniem określonych granic i położenia ceny średniej w przedziale [Cmin, 
Cmax] 
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▪ obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości wg formuły: 


=
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gdzie: 
W  - wartość jednostkowa nieruchomości 
ui  - wartość i-tego współczynnika korygującego 
n - liczba współczynników korygujących 

▪ określenie wartości nieruchomości na podstawie iloczynu wartości jednostkowej i liczby jed-
nostek porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy lokalu) 
Zakres współczynników korygujących, o których mowa powyżej, powinien być zawarty w 

przedziale: 
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Biegły porusza się więc w ograniczeniu tych wartości i nie wychodzi poza te granice o ile nie 

zachodzą szczególne uwarunkowania i nie zastosuje w tych okolicznościach współczynnika korekty 
(dawniej „eksperta”) innego niż 1,00 uwzględniający występujące te ewentualnie szczególne oko-
liczności.  

Określenia cech i ich wag dokonano na podstawie badań w formie ankiet przeprowadzanych 
okresowo przez Business Management CONSULTING Sp. z o.o. wśród swoich kontrahentów, wyniki 
w oparciu o które dokonano oszacowania zaprezentowano w analizie rynku. 
 
Wybór atrybutów cech rynkowych - nieruchomości gruntowe zabudowane  

Lp. Wyszczególnienie cech 
Procentowy wpływ cechy na cenę  
(waga cechy) 

1.  lokalizacja nieruchomości: 20,00 % 

2.  dostęp do komunikacji: 20,00 % 

3.  kształt i wielkość nieruchomości gruntowej: 30,00 % 

4.  
wyposażenie w rozwiniętą infrastrukturę towarzy-
szącą: 

10,00 % 

5.  
stan techniczno-funkcjonalny składnika budowla-
nego: 

20,00 % 

  Razem: 100,00 % 

 
Opis atrybutów cech rynkowych – nieruchomości gruntowe zabudowane   

 

lokalizacja nieruchomości  

korzystna 

nieruchomość najbardziej atrakcyjnie położona w stosunku do nieruchomości przyjętych do porów-
nań; jest to najwyższy stopień w skali atrakcyjności; pojęcie to ma zawsze charakter względny w 
zależności od przedmiotu wyceny i przyjętych do porównania nieruchomości; czynnikami atrakcyj-
ności mogą być odpowiednie do funkcji nieruchomości intensywności ruchu pieszego lub kołowego, 
dzielnica o typowo przemysłowym charakterze (np. strefa ekonomiczna), bardzo dobry dostęp do 
szerokiego grona kontrahentów i kooperantów w ramach tej samej lokalizacji, itp. 

dobra 
lokalizacja gorzej oceniana np. z powodu gorszych potoków ruchu kołowego, oddalenia od poten-
cjalnych kontrahentów i kooperantów, itp., brak czynników zarówno pozytywnych jak i negatyw-
nych; otoczenie jest neutralne 

pogorszona 
lokalizacja najgorzej oceniana np. z powodu niekorzystnych potoków ruchu kołowego, znacznego 
oddalenia od potencjalnych kontrahentów i kooperantów, itp., brak czynników zarówno pozytyw-
nych; otoczenie jest neutralne ze wskazaniem na negatywne 

dostęp do komunikacji 

korzystny 
bliskie sąsiedztwo głównej drogi w regionie, jednakże bez uciążliwości związanej z natężeniem ru-

chu kołowego, korzystny dostęp do innych środków komunikacji 

dobry 
bliskie sąsiedztwo głównej drogi w regionie, jednakże występują uciążliwości związane z natężeniem 
ruchu kołowego, przeciętny dostęp do innych środków komunikacji 

kształt i wielkość nieruchomości gruntowej 
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Opis atrybutów cech rynkowych – nieruchomości gruntowe zabudowane   

 

korzystny kształt i wielkość nieruchomości gruntowej pozwala na optymalne wykorzystanie jej walorów 

przeciętny kształt i wielkość nieruchomości gruntowej pozwala na wystarczające wykorzystanie jej walorów,  

niekorzystny 
kształt i wielkość nieruchomości gruntowej nie pozwala na optymalne wykorzystanie jej walorów, 
występują znaczne ograniczenia np. w możliwości organizacji miejsc parkingowych  

wyposażenie w rozwiniętą infrastrukturę towarzyszącą 

występuje 
na nieruchomości występują składniki pozytywnie wpływające na jej walory techniczne i/lub użyt-
kowe, np. ruchomości w postaci hal namiotowych zwiększających o ponad 15% potencjał po-
wierzchni użytkowej 

nie występuje 
na nieruchomości nie występują składniki pozytywnie wpływające na jej walory techniczne i/lub 
użytkowe 

stan techniczny obiektów budowlanych 

bardzo dobry 
obiekty budowlane zlokalizowane na nieruchomości są w bardzo dobrym stanie technicznym, a ich 
użytkowanie nie uwarunkowane przeprowadzeniem jakichkolwiek modernizacji lub prac remonto-
wych 

dobry 
obiekty budowlane zlokalizowane na nieruchomości są w dobrym stanie technicznym, a ich użytko-
wanie uwarunkowane jest przeprowadzeniem nieznacznych modernizacji lub prac konserwatorskich 

pogorszony 
obiekty budowlane zlokalizowane na nieruchomości są w pogorszonym stanie technicznym, a ich 
użytkowanie uwarunkowane jest przeprowadzeniem modernizacji lub niezbędnych prac remonto-
wych i konserwatorskich 

 
Podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, technika wskaźnikowa 

Koszt odtworzenia pomniejszony o zużycie jest stosowany jako podstawa oszacowania war-
tości nieruchomości: 
▪ o ile wymagają tego przepisy szczególne lub  
▪ dla nieruchomości szczególnego przeznaczenia, które rzadko lub w ogóle nie są przy istnie-

jącym użytkowaniu sprzedawane na rynku. 
Wycena nieruchomości w oparciu o koszt odtworzenia pomniejszony o zużycie wymaga:  

▪ oszacowania wartości gruntu przy istniejącym użytkowaniu,  
▪ oszacowania kosztu odtworzenia brutto budynków i innych składników nieruchomości,  
▪ określenia wartości zużycia budynków i innych składników wynikającego z wieku, stanu tech-

nicznego, zestarzenia się ekonomicznego i funkcjonalnego, na skutek wpływu czynników śro-
dowiskowych i innych,  

▪ ustalenia kosztu odtworzenia netto jako różnicy kosztu odtworzenia brutto i potrąceń odpo-
wiadających wartości zużycia. 
Wartość nieruchomości ustalona na podstawie kosztu odtworzenia obejmuje stosownie do 

powyższego wartość gruntu oraz koszt odtworzenia obiektów budowlanych i innych składników nie-
ruchomości pomniejszony o stopień zużycia (koszt odtworzenia netto). Stopień zużycia jest miarą i 
wyrazem utraty wartości budynków i innych obiektów budowlanych, wynikającej z ich stanu fizycz-
nego, funkcjonalnego oraz czynników środowiskowych. 

Oszacowanie wartości nieruchomości na podstawie kosztu odtworzenia realizowane jest z 
punktu widzenia potencjalnego nabywcy rynkowego (a nie przedsiębiorcy budowlanego) i opiera się 
na założeniu, że nabywca ten nie zapłaci za nieruchomość więcej niż kosztowałoby go zastąpienie 
takiej samej nieruchomości, w tym samym miejscu i o takim samym stopniu zużycia obiektów bu-
dowlanych. 

Nie stanowi przeszkody ustalenie wartości nieruchomości na podstawie kosztu odtworzenia 
w sytuacji, gdy grunt jest w użytkowaniu wieczystym, a zlokalizowane na nim obiekty, jako własność 
użytkownika wieczystego, stanowią odrębne od gruntu nieruchomości. 

Koszt odtworzenia brutto obiektów budowlanych podlega oszacowaniu odpowiednio do przy-
jętej przez  rzeczoznawcę majątkowego zasady: ustalany jest koszt odtworzenia obiektów istnieją-
cych, rozumiany jako koszt wykonania repliki istniejących obiektów, z rozwiązań funkcjonalnych. 

Do kosztów odtworzenia zalicza się również nakłady konieczne na urządzenia towarzyszące 
związane z obiektem, niezbędne dla jego prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji, koszty przy-
gotowania dokumentacji projektowej i nadzoru i inne uzasadnione (np. partycypacyjne) według 
przepisów miejscowych. 
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Doboru techniki dokonuje rzeczoznawca w zależności od celu wyceny, rodzaju i stanu (w tym 
wieku) obiektów. 

Oszacowania stopnia zużycia, aby wycenić nieruchomość w istniejącym stanie, dokonuje rze-
czoznawca majątkowy według zasad określonych w Standardzie IIIA. 

Rzeczoznawca majątkowy winien dokonać oceny zużycia nieruchomości, określając jego 
wpływ na wartość szacowanej nieruchomości. 

Ocena zużycia nieruchomości należy do samodzielnych czynności rzeczoznawcy i nie wiążą 
go przy tym przepisy o amortyzacji obiektów budowlanych oraz wzory arytmetyczne podawane w 
jakichkolwiek publikacjach. 

Przez zużycie rozumie się utratę wartości szacowanej nieruchomości wynikłą z jej zużycia 
technicznego (fizycznego), funkcjonalnego (użytkowego). 

Rzeczoznawca powinien w operacie szacunkowym jednoznacznie określić dla nieruchomości 
lub każdego z szacowanych jej składników, odpowiednio do przyjętej podstawy wyceny i rodzaju 
nieruchomości, zużycie: 
▪ techniczne - wynikające z wieku obiektu budowlanego, trwałości zastosowanych materiałów, 

jakości wykonawstwa budowlanego, sposobu użytkowania i warunków eksploatacyjnych, 
wad projektowych, prowadzonej gospodarki remontowej itp. Zużycie to najczęściej określa 
się procentowo. W pewnych przypadkach pożądane będzie wzięcie pod uwagę zamiast okre-
ślonego procentu utraty wartości: nakładów finansowych niezbędnych do doprowadzenia 
obiektu do używalności w dobrym stanie technicznym; pozostałego okresu użytkowania 
obiektu dla prowadzenia danej działalności gospodarczej. Zależy to od przyjętego w szacunku 
wartości nieruchomości podejścia, tj. ustalania kosztu odtworzenia czy wartości rynkowej w 
oparciu o spodziewane dochody z nieruchomości. Ocena stanu technicznego obiektu może 
być dokonywana w sposób wizualny lub badawczy, w zależności od rodzaju stwierdzonego 
przez rzeczoznawcę zużycia całego obiektu, w tym poszczególnych jego elementów; 

▪ funkcjonalne - wynikające z porównań zastosowanych w danym przypadku projektowych 
rozwiązań użytkowych do aktualnie preferowanych (ocena nowoczesności), a także porów-
nań w zakresie standardu wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne, jak również 
specjalistycznego przeznaczenia utrudniającego lub uniemożliwiającego zmianę sposobu wy-
korzystania. Miarą tego rodzaju zużycia jest zmniejszenie potencjalnej dochodowości danej 
nieruchomości w stosunku do podobnych nieruchomości zlokalizowanych na danym terenie; 

▪ środowiskowe - wynikające na przykład z: dokonanych lub planowanych zmian w otoczeniu 
nieruchomości powodując ich uciążliwość w korzystaniu z nieruchomości, takich jak: budowa 
w sąsiedztwie szacowanej nieruchomości zakładu przemysłowego, drogi o dużym natężeniu 
ruchu, linii tramwajowej, nieuregulowanego cieku wodnego itp. prowadzonej lub przewidy-
wanej na danym terenie eksploatacji górniczej powodującej trwałe uszkodzenia nieruchomo-
ści, szkodliwego wpływu z niszczonego ekologicznie środowiska na trwałość obiektów bu-
dowlanych i jakość gruntu. 
Jeżeli rzeczoznawca ustalił oddzielnie zużycie techniczne i funkcjonalne lub środowiskowe 

nieruchomości i uzyskał różne wyniki dla każdego z rodzajów tego zużycia, to do określenia wartości 
nieruchomości  winien przyjąć największe zużycie spośród ustalonych procentowo. 

Dla ustalenia kosztów odtworzenia techniką wskaźnikową w celu oszacowania obiektów bu-
dowlanych zastosowano wzór: 

))
100%

S
;

100%

S
;

100%

S
max((1KW śFT

OO −=  

)W(1WCQK KDRjqO +=  

gdzie: 
WO  – wartość odtworzeniowa obiektu budowlanego 
ST  – stopień zużycia technicznego 
SF  – stopień zużycia funkcjonalnego 
SŚ  – stopień zużycia środowiskowego 
KO   – koszt odtworzenia obiektu budowlanego 
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Q  – ilość jednostek charakterystycznych dla obiektu budowlanego (liczba jednostek od-
niesienia, dla których ta cena została określona)  
WR  – mnożnik przeliczeniowy wartości obiektu dla regionu 
Cjq   – cena wskaźnikowa  
WKD  – wskaźnik kosztów dodatkowych 

 
Spośród dostępnych na rynku katalogów cenowych do ustalenia cen jednostkowych dostępne 

są m.in. następujące katalogi: 
▪ Katalog BISTYP: kwartalnik, przeznaczony dla inwestorów, wykonawców, projektantów, rze-

czoznawców i biegłych, bazuje na aktualnych cenach rynkowych uśrednionych w skali kraju, 
każda edycja zawiera wskaźniki z wydania poprzedniego, zaktualizowanego do cen danego 
kwartału oraz wzbogacana jest o kolejne pozycje. 

▪ Cennik WACETOB: służy do określania kosztów budynków mieszkalnych budownictwa ogól-
nego, budynków inwentarskich, przemysłowych, przy zastosowaniu techniki szczegółowej i 
scalonych normatywów w stanie nowym. 

▪ Cennik Instytutu Doradztwa Majątkowego: służy do określania kosztów budynków mieszkal-
nych budownictwa ogólnego, budynków inwentarskich, przemysłowych, przy zastosowaniu 
techniki szczegółowej i scalonych normatywów w stanie nowym. 

▪ Katalog ORGBUD Serwis: kwartalnik, przeznaczony dla inwestorów, wykonawców, projektan-
tów, rzeczoznawców i biegłych, bazuje na aktualnych cenach rynkowych uśrednionych w 
skali kraju, każda edycja zawiera wskaźniki z wydania poprzedniego, zaktualizowanego do 
cen danego kwartału oraz wzbogacana jest o kolejne pozycje. 
Przy oszacowaniu wykorzystano głównie „Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwe-

stycyjnych” oraz „Katalog cen jednostkowych robót i obiektów drogowych” wydane przez Wolters 
Kluwer Polska SA, ale i posiłkowo pozostałe wyżej wymienione publikacje. Ponadto uwzględniono 
również mnożnik przeliczeniowy wartości dla regionu kraju oraz koszt dokumentacji, nadzoru i kosz-
tów dodatkowych, co w pełni wyczerpuje zakres oszacowania wartości składnika budowlanego nie-
ruchomości gruntowych.  
 
9.3 Określenie sposobu wyceny – pozostałe wskazane składniki rzeczowego majątku 

trwałego 
Definicja wartości rynkowej 

Wartość rynkowa to racjonalnie określona ilość pieniędzy którą chętny kupujący będzie 
skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu rów-
ności stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy 
pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym czasie.  

Wartość  rynkowa przy kontynuacji działania jest wartością rynkową odnoszącą się do środ-
ków technicznych które są  uruchomione, działają i będą dalej działać w tym samym miejscu. War-
tość ta obejmuje koszt zainstalowania oraz uruchomienia i ma zastosowanie przy zmianie właściciela 
zakładu lub linii technologicznej, lecz bez przemieszczania maszyn i urządzeń. Zakłada się, że dzia-
łanie tych środków technicznych daje przychody. 

Powyższa wartość uwzględnia m.in. rodzaj i zastosowanie maszyny, jej wytwórcę, konstruk-
cję, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eks-
ploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.  

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są: 
▪ szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny; 
▪ ustalenia dotyczące kompletności i sprawności maszyny,  ustalenia dotyczące eksploatacji 

(warunki, czas, konserwacja, naprawa) i możliwości dalszego użytkowania. 
 
Wybór i opis metody wyceny 

Biorąc pod uwagę przedmiot, zakres, cel oraz rezultaty przeprowadzonej analizy rynku pier-
wotnego i wtórnego dla należytego i obiektywnego oszacowania wartości poszczególnych składników 
rzeczowego majątku trwałego zastosowano następujące podejścia: 
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▪ podejście porównawcze dla kontynuacji działania do szacowania pozostałych wskazanych 
składników rzeczowego majątku trwałego, dla których stwierdzono istnienie aktywnego rynku 
wtórnego;  

▪ podejście kosztowe dla kontynuacji działania do szacowania pozostałych wskazanych skład-
ników rzeczowego majątku trwałego, dla których stwierdzono brak aktywnego rynku wtór-
nego. 

 
Określenie wartości rynkowej dla kontynuacji działania w podejściu kosztowym 

Wycena została wykonana przy zastosowaniu podejścia kosztowego. W tym celu zidentyfiko-
wano koszt odtworzenia lub koszt zastąpienia, uwzględniono m. in. utratę wartości z przyczyn fizycz-
nych, z przyczyn funkcjonalnych i z przyczyn ekonomicznych.  

Wartość rynkowa przy kontynuacji działania stanowi rodzaj wartości dotyczącej środków 
technicznych już zainstalowanych, skonfigurowanych i uruchomionych, które działają i mają dalej 
działać w dotychczasowym miejscu eksploatacji. 

Koszt zastąpienia (wartość wyjściowa) środka technicznego stanowi aktualny na dzień wy-
ceny koszt jaki należałoby ponieść celem otrzymania identycznego lub o zbliżonych parametrach 
nowego środka technicznego wraz z wydatkami, jeśli takie występują, związanymi z montażem, in-
stalacją, konfiguracją oraz uruchomieniem. 

Utratę wartości środka technicznego stanowi zmniejszenie jego wartości na skutek następu-
jących przyczyn: 
▪ fizycznych; 
▪ funkcjonalnych; 
▪ ekonomicznych (zewnętrznych). 

Utrata wartości z przyczyn fizycznych obejmuje ubytek użyteczności lub wartości środka tech-
nicznego z następujących przyczyn: 
▪ upływ czasu; 
▪ natężenie eksploatacji środka technicznego; 
▪ zjawiska fizyczne: tarcie, wysoka temperatura pracy, wilgotność itp.; 
▪ usunięte i nieusunięte skutki awarii; 
▪ przeprowadzone remonty; 
▪ kompletność lub niekompletność środka technicznego; 
▪ rodzaj konstrukcji; 
▪ typ użytych materiałów. 

Dla danego środka trwałego przypisany procent utraty wartości jest średnim określonym na 
podstawie oględzin podczas wizji lokalnej oraz analizy danego składnika majątku. 

Utrata wartości z przyczyn funkcjonalnych obejmuje ubytek użyteczności lub wartości, któ-
rego przyczyna tkwi we właściwościach środka technicznego, takich jak: 
▪ pogorszenie efektywności działania; 
▪ braku przydatności do działania; 
▪ nadmiernej lub niedostatecznej wydajności; 
▪ nadmiernej energochłonności; 
▪ brak zastosowania wytworów, które dany środek techniczny produkuje; 
▪ nadmierne koszty eksploatacji; 
▪ niska sprawność; 
▪ wprowadzenie nowszych generacji środka technicznego. 

Utrata wartości z przyczyn ekonomicznych (zewnętrznych) obejmuje ubytek użyteczności lub 
wartości, którego przyczyna tkwi w czynnikach zewnętrznych, takich jak: 
▪ ekonomiczne; 
▪ prawne; 
▪ społeczne; 
▪ ekologiczne. 

Wartość rynkowa wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego określono podej-
ściem kosztowym z uwzględnieniem utraty wartości z przyczyn ekonomicznych. W podejściu tym 
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cenę budowy lub zakupu środka technicznego nowego lub o podobnych parametrach pomniejszonej 
o utratę wartości z przyczyn fizycznych i funkcjonalnych, a następnie o utratę wartości z przyczyn 
ekonomicznych (zewnętrznych). 
 
Określenie wartości rynkowej dla kontynuacji działania w podejściu porównawczym 

W wycenie podejściem porównawczym wykorzystano bazę ofert sprzedaży i transakcji rucho-
mościami sukcesywnie tworzoną przez rzeczoznawcę, w tym: 
▪ zakupione od podmiotów prowadzących sprzedaż maszyn i urządzeń;  
▪ notowania sprzedaży-kupna maszyn i urządzeń;  
▪ notowania powstałe na bazie przekształceń własnościowych będących skutkiem prac prowa-

dzonych przez rzeczoznawcę na podmiotach gospodarczych;  
▪ notowania używanych maszyn i urządzeń Bistyp;  
▪ informacje sukcesywnie gromadzone z różnych źródeł, takich jak: internet, prasa, przetargi 

oraz informacje cenowe i cenniki dystrybutorów maszyn, urządzeń, oprogramowania kompu-
terowego i wyposażenia. 
W rezultacie z bazy wybiera się grupę maszyn i urządzeń tego samego typu lub znacznie 

zbliżonych pod względem techniczno-funkcjonalnym co przedmiot wyceny i dla niego określa się 
średnią wartość na rynku wtórnym, następnym krokiem jest korekta z uwagi na stan techniczny, 
funkcjonalny oraz czynnik zewnętrzne tj.:  
▪ korekta z tytułu stanu technicznego obejmuje poprawkę uwzględniająca wydatki jakie nale-

żałoby ponieść, aby przedmiot wyceny doprowadzić do stanu zbliżonego do obiektu przyję-
tego do porównania;  

▪ korekta z tytułu stanu funkcjonalnego: zwiększenie lub zmniejszenie wartości ze względu na 
większą lub mniejszą funkcjonalność przedmiotu wyceny w odniesieniu do obiektu porówny-
walnego;  

▪ korekta z powodów zewnętrznych: zwiększenie lub zmniejszenie wartości ze względu czynniki 
takie jak ekonomiczne (podaż/popyt), prawne, społeczne lub ekologiczne.  
W rezultacie otrzymano najbardziej prawdopodobną wartość rynkową środka technicznego 

w podejściu porównawczym. 
Sposób określenia wartości rynkowej wskazanego składnika rzeczowego majątku trwałego 

wyraża wzór: 
 

WR = Q * KZ * ( 100% + KUFIZ ) * ( 100% + KUFUN ) * (100% + KUE ) 
gdzie: 

WR   – wartość rynkowa wskazanego składnika rzeczowego majątku trwałego w złotych 
KZ (WRW)  – koszt zastąpienia (wartość na rynku wtórnym) środka technicznego w złotych 
KUFIZ   – korekta (+/-, podejście porównawcze) lub utrata (-, podejście kosztowe) wartości z przy-

czyn fizycznych wyrażona w procentach 
KUFUN  – korekta (+/-, podejście porównawcze) lub utrata (-, podejście kosztowe) wartości z przy-

czyn funkcjonalnych wyrażona w procentach. 
KUE    – korekta (+/-, podejście porównawcze) lub utrata (-, podejście kosztowe) wartości z przy-

czyn ekonomicznych (zewnętrznych) wyrażona w procentach. 
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9.4 Uwarunkowania szczególne – oszacowanie wartości w kontekście postępowania 
upadłościowego - oszacowanie wartości dla wymuszonej sprzedaży lub sprzedaży 
w całości lub sprzedaży w całości 

Definicje rodzaju szacowanych wartości 

Wartość rynkowa dla wymuszonej sprzedaży oznacza wartość rynkową przy uwzględnieniu 
założenia, że istnieją ograniczenia czasowe lub inne dla sfinalizowania transakcji, które nie mogą być 
uznane za wystarczające lub rozsądne okresy marketingu lub wynegocjowania sprzedaży. 

 

Wartość likwidacyjna przy sprzedaży w całości  

Przewidywana cena, która może być uzyskana ze sprzedaży zorganizowanej całości gospo-
darczej, w szczególności upadłego, lub likwidowanego przedsiębiorstwa lub jego części, przy zało-
żeniu, że sprzedaż ta następuje w ograniczonym czasie, a sprzedawca jest zmuszony do zbycia tej 
całości poprzez okoliczności.  

 

Określenie wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży  

W zakresie nieruchomości gruntowej zabudowanej- wartość rynkowa dla wymuszonej sprze-
daży (WRW) oznacza wartość rynkową przy uwzględnieniu założenia, że istnieją ograniczenia cza-
sowe lub inne dla sfinalizowania transakcji, które nie mogą być uznane za wystarczające lub racjo-
nalne okresy marketingu celem wynegocjowania i sprzedaży. 

Przeprowadzona analiza rynku w latach 2017-2021 pod kątem sprzedaży wymuszonej pro-
wadzonej przez syndyków masy upadłościowej, bądź likwidatorów spółek i innych podmiotów go-
spodarczych wykazała, iż wartości transakcyjne ulegają znacznym korektom wartości względem ich 
wartości dla aktualnego sposobu użytkowania. W rezultacie badania rynku ustalono dla nieruchomo-
ści gruntowych tak zabudowanych jak i niezabudowanych oraz nakładów w postaci obiektów bu-
dowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych w regionach o dobrze rozwiniętym i 
aktywnym rynku nieruchomości – wysokość niezbędnej korekty ustalono na nie mniej niż 30%. 

Powyższe korekty wartości rynkowych oddają aktualną sytuację na badanych rynkach nieru-
chomości. Uwzględniają one poziom aktualnego na dzień wyceny potencjalnego popytu i podaży, a 
także możliwość zbycia przedmiotu niniejszej wyceny w trybie tzw. szybkiej sprzedaży, co jest za-
sadne w świetle prawa upadłościowego i naprawczego, które stanowi wprost iż „sprzedaż dokonana 
w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej”. 

Sposób określenia wartości rynkowej dla wymuszonej sprzedaży wyraża wzór: 

WWS = WN * ( 100% - KWS )  
gdzie: 
WWS   – wartość rynkowa nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży wyrażona w złotych 
WN   – wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania wyrażona w 
złotych 
KWS    – korekta z tytułu wymuszonej sprzedaży wyrażona w procentach, w przedmiotowej 
sytuacji nie mniej niż 15%, na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto korektę w wymia-
rze -15%. 

 

Istotne okoliczności współwystępujące  

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem niniejszego opracowania były również wskazane składniki 
rzeczowego majątku trwałego stanowiące w istocie produkcję w toku oraz zapasy magazynowe, 
koniecznym było ich skategoryzowanie w odniesieniu do płynności właściwego lub potencjalnego dla 
nich rynku wtórnego. W tym celu wspólnie z Przedstawicielami Spółdzielni Meblarskiej „Rameta” w 
upadłości oceniono każdy z rozpoznanych wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego 
pod kątem płynności właściwego dla nich rynku wtórnego używając dwóch kategorii tj.: 

▪ zbywalne, w odniesieniu do aktywów dla których stwierdzono funkcjonowanie wystarczająco 
aktywnego rynku wtórnego; 

▪ trudno zbywalne, w odniesieniu do aktywów dla których nie stwierdzono funkcjonowania 
wystarczająco aktywnego rynku wtórnego. 
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Określenie wartości likwidacyjnej przy sprzedaży w całości  

W zakresie składników rzeczowego majątku trwałego – maszyn i urządzeń – wartość likwi-
dacyjna dla sprzedaży w całości to przewidywana cena, która może być uzyskana ze sprzedaży zor-
ganizowanej całości gospodarczej, w szczególności upadłego, lub likwidowanego przedsiębiorstwa 
lub jego części, przy założeniu, że sprzedaż ta następuje w ograniczonym czasie, a sprzedawca jest 
zmuszony do zbycia tej całości poprzez okoliczności. 

Przeprowadzona analiza rynku w latach 2017-2021 pod kątem sprzedaży w całości o raz 
sprzedaży wymuszonej prowadzonej przez syndyków masy upadłościowej, bądź likwidatorów spółek 
i innych podmiotów gospodarczych wykazała, iż wartości transakcyjne ulegają znacznym korektom 
wartości względem ich wartości dla kontynuacji działania. W rezultacie badania rynku ustalono grupy 
majątkowe, co do których ustalono wysokość korekty wynikającą ze szybkiej sprzedaży w całości, w 
tym: 

▪ dla maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania często spotykanych na rynkach wtórnym i 
pierwotnym, z możliwością ich wykorzystania w ramach kilku branż, korekta wartości wynosi 
nie mniej niż 15%; 

▪ dla maszyn i urządzeń elektronicznych często spotykanych na rynkach wtórnym i pierwot-
nym, z możliwością ich wykorzystania w ramach kilku branż, korekta wartości wynosi nie 
mniej niż 30%; 

▪ dla maszyn i urządzeń branżowych sporadycznie spotykanych na rynkach wtórnym i pierwot-
nym, z możliwością ich wykorzystania w ramach ograniczonej liczby branż, korekta wartości 
wynosi nie mniej niż 20%; 

▪ dla wyposażenia tj. mebli, sprzętu gospodarstwa domowego itp. oraz sprzętu audio-video, 
korekta wartości wynosi nie mniej niż 45%, co jest efektem niskich kosztów zakupu tych 
środków na rynku pierwotnym oraz znikomym zainteresowaniem nimi na rynku wtórnym; 

▪ dla środków transportu korekta wynosi nie mniej niż 15%; 
▪ dla aktywów dla których nie stwierdzono funkcjonowania wystarczająco aktywnego rynku 

wtórnego, korekta wartości wynosi nie mniej niż 75%. 

Podstawą do określenie powyższych korekt były również wyniki monitoringu rynku, w tym: 

▪ w zakresie prowizji pobieranych przy sprzedaży za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm 
prowadzącej skup-sprzedaż maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych, przy założeniu 
natychmiastowej zapłaty za przedmiot transakcji; 

▪ w zakresie koniecznego obniżenia oferowanej ceny sprzedaży celem maksymalnego skróce-
nia czasu przewidzianego na jej przeprowadzenie za pośrednictwem ogłoszeń w prasie,  por-
talach internetowych z ogłoszeniami oraz portalach akcyjnych. 

Powyższe korekty wartości rynkowych oddają aktualną sytuację na badanych rynkach rucho-
mości. Uwzględniają one poziom aktualnego na dzień wyceny potencjalnego popytu i podaży, a 
także możliwość zbycia przedmiotu niniejszej wyceny w trybie tzw. szybkiej sprzedaży, co jest za-
sadne w świetle prawa upadłościowego i naprawczego, które stanowi wprost iż „sprzedaż dokonana 
w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej”. 

Sposób określenia wartości likwidacyjnej przy sprzedaży w całości wyraża wzór: 

WL = WR * ( 100% - KWS )  
 

gdzie: 
WL   – wartość likwidacyjna przy sprzedaży w całości wyrażona w złotych 
WN   – wartość rynkowa przy kontynuacji działania wyrażona w złotych 
KWS    – korekta z tytułu sprzedaży w całości wyrażona w procentach. 
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10. Prezentacja wyniku  
Zestawienie zbiorcze z wyceny wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego  
nieruchomości zlokalizowanej w Syryni, przy ulicy Raciborskiej 2E 

Lp. Nazwa arkusza 
Wartość rynkowa 
[PLN] 

Wartość rynkowa  
dla wymuszonej  
sprzedaży [PLN] 

1.  

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Syryni, przy ulicy Racibor-
skiej 2E, opisana w ewidencji gruntów działką numer 1445/316 o 
powierzchni 0,5019, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Ślą-
skim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
GL1W/00040963/1: 

3 031 000,00 2 576 000,00 

1.1. 
Wartość rynkowa prawa własności wyżej opisanej nieruchomości 

gruntowej zabudowanej: 
3 031 000,00 2 576 000,00 

2. 
Pozostałe wskazane składniki rzeczowego majątku trwałego, w 
tym: 

75 501,00 44 163,00 

2.1. Środki trwałe  75 501,00 44 163,00 

  RAZEM: 3 106 501,00 2 620 163,00 
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11. Klauzule i zastrzeżenia 
▪ Niniejsze opracowanie sporządzone zostało zgodnie z przepisami prawa. 
▪ Nie może być ono publikowane w całości lub w części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody 

autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści. 
▪ Nie może być wykorzystane do  innego celu aniżeli w niej określonego. 
▪ Niniejsza opinia jest ważna przez okres 12 miesięcy, lecz nie dłużej niż do wystąpienia istot-

nych zmian w zakresie stanu przedmiotu wyceny oraz aktualnej sytuacji na rynku nierucho-
mości lub ruchomości. 

▪ Opinia oparta jest na oględzinach przedmiotu wyceny dokonanych podczas wizji lokalnych 
oraz na informacjach i dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego.  

▪ Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego przyjęta została w dobrej wierze jako wia-
rygodna oraz kompletna i nie była przedmiotem odrębnego dochodzenia. 

▪ Parametry użytkowe obiektów przyjęto na podstawie wizji lokalnej oraz informacji dostarczo-
nej przez Zamawiającego, nie przeprowadzano pomiarów parametrów obiektów, gdyż infor-
macje pozyskane od Zamawiającego zostały przekazane jako kompletne i wiarygodne. 

▪ Zakłada się, że autorowi opracowania zgłoszono wszystkie znane okoliczności mające wpływ 
na oszacowanie wartości. 

▪ Stan techniczny przedmiotu wyceny został określony tylko dla celów wyceny i nie jest eks-
pertyzą techniczną. 

▪ Autor nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne nieruchomości, których nie mógł stwier-
dzić na podstawie uzyskanych informacji od Zamawiającego lub w trakcie badania stanu na 
podstawie dostępnych dokumentów. 

▪ Wykorzystanie danych zawartych w niniejszym operacie powinno odbywać się zachowaniem 
zasad poufności. 

▪ Określona wartość ze względu na wysoką niestabilność rynku oraz jego funkcjonowanie  
w warunkach niepewności może ulec zmianie. 

▪ Określona wartość składowych nieruchomości jest wartością odtworzeniową dla aktualnego 
sposobu użytkowania. 

▪ Określona wartość pozostałych wskazanych składników rzeczowego majątku trwałego jest 
wartością rynkową lub hipotetyczną wartością rynkową dla kontynuacji działania. 

▪ Oszacowana wartość nie zawiera podatku VAT. 
 
12. Załączniki 
▪ Załącznik – A – arkusze kalkulacyjne. 
▪ Załącznik – B – dokumentacja fotograficzna. 
▪ Załącznik – C – dokumentacja geodezyjna. 
▪ Załącznik – D – polisa OC. 
 


