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Wyciąg  z   operatu   szacunkowego

1. Opis nieruchomości: 

Wycenie  podlega  nieruchomość  położona   w   Sosnowcu   przy  ul.  Rynek  24,  KW
KA1S/00000219/7,  działka  nr 3111,  obręb 0012, km 151  województwo  śląskie. 

Wycenie podlega działka nr:

Lp. Numer Księgi
Wieczystej

Nr
działki

Karta
mapy

Oznaczenie
i klasa

Powierzchnia
użytków ( ha )

Powierzchnia
( ha )

1 KA1S/00000219/7 3111 151 Bi 0.0990 0.0990

                                                                                RAZEM `0.0990

   Wyceniana nieruchomość położona jest  w  Sosnowcu  przy ul. Rynek 24 w strefie pośredniej
miasta,  w południowej  części  miasta.   Teren ten jest  obszarem o  dużym skoncentrowaniu
zabudowy . Wyceniana nieruchomość uzbrojona jest w sieci infrastruktury miejskiej tj: sieć
wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, telefoniczną. Działka o kształcie zbliżonym
do  prostokąta,  ogrodzona.  Nawierzchnie:   kostki  brukowej  betonowej  .   Lokalizacja
atrakcyjna, otoczenie  korzystne . Dostęp do drogi publicznej bezpośredni.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym oraz magazynowym.

1/ Budynek magazynowy.
Budynek parterowy wykonany w konstrukcji murowanej.
Ściany od zewnątrz pokryte sidingiem PCV w kolorze białym, ściany wewnętrzne otynkowane 
i pomalowane. Stolarka otworowa – drewniana i PCV. Pokrycia dachu i obróbki blacharskie 
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej; rynny i rury spustowe z PCV.  Więźbę dachową 
stanowią wiązary kratowe stalowe.
Przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne.  
Stan techniczny – dobry. Standard podstawowy . 
Rok pozwolenia na użytkowanie  :           2007 r . 
Powierzchnia użytkowa:                          360,00 m2 

 
2/ Budynek biurowy. 
Budynek dwukondygnacyjny wykonany w konstrukcji murowanej, użytkowany zgodnie z 
przeznaczeniem (usługowa). Ściany od zewnątrz pokryte sidingiem z PCV w kolorze białym. 
Ściany wewnętrzne otynkowane i pomalowane. Posadzki wykończone płytkami ceramicznymi.
Stolarka okienna z PCV w kolorze białym. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna. 
Obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej. Rynny i rury 
spustowe z PCV. Więźbę dachową stanowi konstrukcja drewniana. Kotłownia – zasilana 
paliwem stałym na węgiel. Komin spalinowy murowany z cegły. Strop i schody – żelbetowe. 
Do budynku zostały doprowadzone przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne.
Stan techniczny dobry. Budynek po częściowym remoncie . Standard podstawowy . 

Rok budowy :                                           lata przedwojenne  
Powierzchnia użytkowa:                          176,00 m2 
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2.  Cel wyceny:

Celem  wyceny  jest  określenie  wartości  prawa   własności   nieruchomości    gruntowej
zabudowanej budynkiem biurowym i magazynowym dla aktualnego sposobu użytkowania dla
potrzeb wymuszonej sprzedaży . 

.3 Właściciel nieruchomości: BRONISŁAW GÓRECKI    

                        

4.  Wartość rynkowa  wycenianej nieruchomości obliczona w podejściu  
     porównawczym  ( Wr ) : 

          W    =  648.000,- zł  

           / słownie  :  sześćset  czterdzieści osiem  tysięcy   złotych /

5.   Data sporządzenia operatu: 11 lutego 2021 r.
6.   Data określenia wartości nieruchomości: 11 lutego 2021 r.
7.   Podpis i pieczęć rzeczoznawcy.
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1. Przedmiot  i   zakres   wyceny.

Przedmiotem  wyceny  jest  prawo   własności   nieruchomości  gruntowej  zabudowanej

budynkiem biurowym oraz magazynowym.

Wycenie podlega nieruchomość położona  w  Sosnowcu  przy ul. Rynek 24, zapisana 

KW  KA1S/00000219/7,  działka  nr 3111,  obręb 0012, km 151  województwo  śląskie. 

Wycenie podlega działka nr:

Lp. Numer Księgi
Wieczystej

Nr
działki

Karta
mapy

Oznaczenie
i klasa

Powierzchnia
użytków ( ha )

Powierzchnia
( ha )

1 KA1S/00000219/7 3111 151 Bi 0.0990 0.0990

                                                                                RAZEM `0.0990

2. Cel  wyceny

Celem  wyceny  jest  określenie  wartości  prawa  własności  nieruchomości  gruntowej

zabudowanej  gruntowej  zabudowanej  budynkiem  biurowym  oraz  magazynowym dla

aktualnego sposobu użytkowania dla potrzeb wymuszonej sprzedaży  . 

 3. Podstawa opracowania

3.1 Podstawa formalna

Podstawą  formalną  jest  zlecenie  o  sporządzenie  operatu  szacunkowego  –  Syndyk   Masy

Upadłości  Krzysztof Kisiel .

Wykonawca:               Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego „ RENOMA „ 

                                    rzeczoznawca majątkowy  mgr Patrycja Piszczan,  

                                    44-300  Wodzisław Śl. ul. Wałowa 47.

    3.2  Podstawy materialno prawne.

-     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020r,

      poz. 65 ze zmianami ),

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

      nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. 

      zm.); z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny 

     nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z dnia 7 października 2005 r),

-   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w

     sprawie wyceny  nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Z dnia 11 

     sierpnia 2011  r.),
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-    Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. ( Dz. U. Nr 19 poz. 147 

      z  późn. zm. ),

-    USTAWA z dnia 24 maja 2013 r.o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

     ( Dziennik Ustaw z 23 lipca 2013 poz. 830 ) ,

-    Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 939 z późn. zm. ),

-   Nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 27 maja

     2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 777 ) ,

-    Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. ( Dz. U. Nr 19 poz. 147 

      z  późn. zm. ),

-  Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń  

     Majątkowych,

-    Krajowe Standardy Wyceny Podstawowe (KSWP) oraz Szczegółowe (KSWS) -

      Powszechne Krajowe Zasady Wyceny oraz noty interpretacyjne.

3.3.  Uwarunkowania prawne.

Uwarunkowania prawne wyceny zwarte są w następujących aktach prawnych:
- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity (t.j. Dz.U z

2020r,   poz.65  ):

 Art. 150 ust. 2. Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są, lub mogą

być przedmiotem obrotu.

 Art. 151 Ust. 1. 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.  152 ust.  2.  Wyceny nieruchomości  dokonuje się  przy zastosowaniu podejść:

porównawczego,  dochodowego  lub  kosztowego,  albo  mieszanego  zawierającego

elementy podejść poprzednich.

 Art.  153  ust.  1.  Podejście  porównawcze  polega  na  określeniu  wartości

nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom jakie uzyskano za

nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. 
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 Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące  nieruchomości  podobne do

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.

 Art. 154. Ust. 1 Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania

nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności

cel  wyceny,  rodzaj  i  położenie  nieruchomości,  jej  przeznaczenie  w  planie

miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej

zagospodarowania  oraz  dostępne  dane  o  cenach,  dochodach  i  cechach

nieruchomości podobnych.

 Art. 156. Ust. 1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości

nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

 Art.  156.  Ust. 1a.  Organ  administracji  publicznej,  który  zlecił  rzeczoznawcy

majątkowemu  sporządzenie  operatu  szacunkowego,  jest  obowiązany  umożliwić

osobie, której interesu prawnego dotyczy jego treść, przeglądanie tego operatu oraz

sporządzanie  z  niego notatek  i  odpisów.  Osoba ta  może  żądać uwierzytelnienia

sporządzonych  przez  siebie  odpisów z  operatu  szacunkowego  lub  wydania  jej  z

operatu  szacunkowego  uwierzytelnionych  odpisów,  o  ile  jest  to  uzasadnione

ważnym interesem tej osoby. 

 Art.  156.  Ust.2.  Rzeczoznawca  Majątkowy  nie  ponosi  odpowiedzialności  za

wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu niż cel,  dla którego został

sporządzony. 

 Art. 156. Ust. 3. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego

został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że

wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników o których

mowa w art. 154. 

 Art. 156. Ust.4 Operat szacunkowy może być wykorzystywany po upływie okresu, o

którym  mowa  w  ust.  3  po  potwierdzeniu  jego  aktualności  przez  rzeczoznawcę

majątkowego.  Potwierdzenie  aktualności  operatu  szacunkowego  następuje  przez

umieszczenie  stosownej  klauzuli  w  operacie  szacunkowym  przez  rzeczoznawcę,

który go sporządził.
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- Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  21  września  2004r  w  sprawie   wyceny

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 poz. 2109 z dnia 22

września 2004r – z późniejszymi zmianami ). 

 § 3  ust.  1.  Określanie  wartości  nieruchomości  polega  na  określaniu  prawa

własności lub innych praw do nieruchomości.

 § 3  ust.  2.  Określanie  wartości  nieruchomości  poprzedza  się  analizą  rynku

nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów

oraz warunków zawarcia transakcji.

 § 4 ust. 1. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość

cen  transakcyjnych  nieruchomości  podobnych  do  nieruchomości  będącej

przedmiotem wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom

ich cen.

 § 4 ust. 2. W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami,

metodę korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. 

 § 4  ust.  3.  Przy metodzie  porównywania  parami porównuje  się  nieruchomość

będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami

podobnymi,  które były  przedmiotem obrotu  rynkowego i  dla  których są znane

ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. 

 § 4 ust. 4. Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z

rynku  właściwego  ze  względu  na  położenie  wycenianej  nieruchomości  co

najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu

rynkowego i dla których są znane ceny 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

 § 5 ust. 1. Źródłem informacji o cenach transakcyjnych nie mogą być informacje

o  transakcjach,  w  których  wystąpiły  szczególne  warunki  zawarcia  transakcji

powodujące ustalenie zapłaty w sposób rażąco odbiegający od przeciętnych cen

uzyskiwanych  na  rynku  nieruchomości  lub  sprzedaż  w  drodze  przetargu,  z

zastrzeżeniem  ust. 2.
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 § 5 ust. 2. 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.

 § 5 ust. 3. 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.

 § 6 Przy stosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość dochodu

uzyskiwanego lub możliwego do uzyskania z  czynszów lub innych dochodów z

nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz z nieruchomości podobnych.

 § 7 ust. 1 W podejściu dochodowym stosuje się metodę inwestycyjną albo metodę

zysków.

 §  7  ust.  2  Metodę  inwestycyjną  stosuje  się  przy  określaniu  wartości

nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód z czynszów najmu

lub  dzierżawy,  którego  wysokość  można  ustalić  na  podstawie  analizy

kształtowania się stawek rynkowych tych czynszów.

 § 7 ust.  3.  Metodę zysków stosuje się przy określaniu wartości  nieruchomości

przynoszących  lub  mogących  przynosić  dochód,  którego  wysokości  nie  można

ustalić  w  sposób,  o  którym mowa w ust.2.  Dochód  ten  odpowiada  udziałowi

właściciela nieruchomości w dochodach osiąganych z działalności prowadzonej

na  nieruchomości  stanowiącej  przedmiot  wyceny  i  na  nieruchomościach

podobnych.

 §  8  Metodę  inwestycyjną  i  metodę  zysków  stosuje  się  przy  użyciu  techniki

kapitalizacji prostej albo techniki dyskontowania strumieni dochodów.

 §  9  ust.  1.  Przy  użyciu  techniki  kapitalizacji  prostej  wartość  nieruchomości

określa  się  jako  iloczyn  stałego  strumienia  dochodu  rocznego  możliwego  do

uzyskania z  wycenianej  nieruchomości  i  współczynnika  kapitalizacji  lub iloraz

strumienia stałego dochodu rocznego i stopy kapitalizacji.

 § 9 ust.  2. Współczynnik kapitalizacji  odzwierciedla okres, w którym powinien

nastąpić zwrot środków, poniesionych na nabycie nieruchomości podobnych do

nieruchomości  wycenianej,  z  dochodów  możliwych  do  uzyskania  z  tych

nieruchomości podobnych.
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  9 ust. 3 Wysokość współczynnika kapitalizacji i stopę kapitalizacji ustala się na

podstawie  badania  rynku  nieruchomości  podobnych  do  nieruchomości

wycenianej jako wzajemną relację między cenami transakcyjnymi uzyskanymi za

nieruchomości  podobne  a  dochodami  możliwymi  do  uzyskania  z  tych

nieruchomości. 

 § 11. Przy obliczaniu dochodów, o których mowa w § 9 i 10, nie uwzględnia się

amortyzacji,  kredytu i jego kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i

podatków związanych ze sprzedażą nieruchomości.

 §  12.  W  przypadku  braku  danych  z  rynku  nieruchomości  stopę  dyskontową

określa się na podstawie rentowności bezpiecznych długoterminowych lokat na

rynku  kapitałowym,  z  uwzględnieniem  stopnia  ryzyka  przy  inwestowaniu  w

nieruchomości podobne do wycenianej.

 § 30 Przy określaniu wartości nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa

użytkowania  wieczystego  do celów,  o których mowa w art.  33  ust.3  i  art.  69

ustawy,  wartość tę  określa się  jako iloczyn wartości  nieruchomości  gruntowej

niezabudowanej jako przedmiotu prawa własności i współczynnika korygującego,

określonego według wzoru zamieszczonego w § 29 ust. 3.

 § 29 ust.  3 Jeżeli  przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości gruntowej

jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego nie ma możliwości zastosowania

sposobów wyceny o których mowa w ust.1 i 2 wartość tę określa się jako iloczyn

wartości  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  jako  przedmiotu  prawa

własności i współczynnika korygującego policzonego wg. Wzoru:

Wk =
T

tT

T

t

R

Sr 







  *25,0*1

Gdzie:

Wk – współczynnik korygujący

Sr – stawka procentowa opłaty rocznej nie większa niż 3% 

R  –  przeciętna  stopa  kapitalizacji  ustalana  na  podstawie  badania  rynku

nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, nie mniejsza jednak niż 0,09 i

nie większa niż 0,12
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t – liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego;

T – liczba lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste

 STANDARDY ZAWODOWE

 Standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych nr 1 Wycena dla potrzeb 

zabezpieczenia wierzytelności ,MINISTER INFRASTRUKTURY I 

BUDOWNICTWA1) Warszawa, dnia 1 września 2017 r .

 KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE

 KSWP - Ogólne reguły postępowania (Uchwała RK 5_03_2012 z 23.03.2012, w. 

08.08.2014)

 KSWP - Wartość rynkowa [Uchwała RK nr 7_03_2017 z dnia 27.03.2017 r.]

 KRAJOWE STANDARDY WYCENY SPECJALISTYCZNE

 KSWS - Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi 

własnością nieruchomości gruntowej-Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r

 KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej 

ustanowienie oraz wynagrodzenia...-Uchwała RK z dnia 12-12-2016 r.

 KSWS - Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych [Uchwała RK nr 

2_04_2014 z dnia 07.04.2014 r.].

 KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw [Uchwała RK nr 10_2011 z dnia 

11.07.2011 r.].

 KSWS - Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby 

sprawozdań finansowych.

 KSWS - Wycena nieruchomości rolnych [Uchwała RK nr 8_05_2015 z dnia 

29.05.2015 r.]

 NOTY INTERPRETACYJNE

 NI - Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości [Uchwała 

RK nr

 39_2009 z dnia 22.09.2009 r.]

 NI - Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości [Uchwała 

RK nr 27_08 z 09.12.2008 r., obowiązuje od 01.03.2009 r., w. 08.08.2014
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 NI - Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości 

[Uchwała RK nr 27_08 z 09.12.2008 r., obowiązuje od 01.06.2009 r.

     3.4. Źródła danych merytorycznych

- Bibliografia:

~  „Wycena nieruchomości ” Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

      Majątkowych 2000 r.,

~  „Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw ” pod redakcją naukową Andrzeja Hopfera 

      Warszawa 1999 r.,

~  „Wycena nieruchomości metodą cenowo – porównawczą ” Mieczysław Prystupa 
      Warszawa 2001 r.

- Księga wieczysta Nr  KA1S/00000219/7, 

- Wypis z rejestru gruntów i budynków  wraz z mapą ewidencyjną ,

- Oględziny nieruchomości przeprowadzone w dniu 20.08.2020r oraz 05.12.2020 r.,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego,
- Analiza cen nieruchomości gruntowych zabudowanych przemysłowo- usługowych   na 

terenie rynku regionalnego województwa śląskiego   na przełomie 2017/2020 r.
- Analiza stawek czynszów na terenie rynku regionalnego . 

4. Określenie  dat  istotnych  dla  czynności  rzeczoznawcy  majątkowego

Data sporządzenia operatu szacunkowego:     11 lutego 2021 r.

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:     11 lutego 2021 r.

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:     11 lutego 2021 r.

Data dokonania oględzin nieruchomości:        20 sierpnia 2020r oraz 05 grudnia 2020 r.,

5. Opis   przedmiotu   wyceny

5.1. Opis nieruchomości

5.1.1. Położenie  nieruchomości

 Wyceniana nieruchomość położona jest  w  Sosnowcu  przy ul. Rynek 24 w strefie pośredniej

miasta,  w południowej  części  miasta.   Teren ten jest  obszarem o  dużym skoncentrowaniu

zabudowy . Wyceniana nieruchomość uzbrojona jest w sieci infrastruktury miejskiej tj: sieć

wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, telefoniczną. 
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Działka  o  kształcie  zbliżonym  do  prostokąta,  ogrodzona.  Nawierzchnie:   kostki  brukowej

betonowej  .   Lokalizacja   atrakcyjna,  otoczenie   korzystne  .  Dostęp  do  drogi  publicznej

bezpośredni.
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5.1.2.  Oznaczenie  w ewidencji gruntów  i budynków .

Ewidencja gruntów i budynków prowadzona jest   przez     Prezydenta Miasta Sosnowiec.

 województwo : śląskie

 powiat: Sosnowiec 

 jedn. ewidencyjna: M. Sosnowiec 

 obręb: 0012 Sosnowiec

Lp. Numer Księgi
Wieczystej

Nr
działki

Karta
mapy

Oznaczenie
i klasa

Powierzchnia
użytków ( ha )

Powierzchnia
( ha )

1 KA1S/00000219/7 3111 151 Bi 0.0990 0.0990

                                                                                RAZEM `0.0990
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Mapa z uzbrojeniem.

5.1.3 Oznaczenie w planie  zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec.

Dla  przedmiotowej  nieruchomości  miasto  Sosnowiec  nie  posiada  aktualnego  planu

zagospodarowania  przestrzennego .  Zgodnie  ze Studium uwarunkowań i  zagospodarowania

przestrzennego ,   nieruchomość objęta wyceną znajduje się na terenie :

                       C2 1/1 MW2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
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Zabudowania na nieruchomości .

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym oraz magazynowym.

1/ Budynek magazynowy.

Budynek parterowy wykonany w konstrukcji murowanej.

Ściany od zewnątrz pokryte sidingiem PCV w kolorze białym, ściany wewnętrzne otynkowane 

i pomalowane. Stolarka otworowa – drewniana i PCV. Pokrycia dachu i obróbki blacharskie 

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej; rynny i rury spustowe z PCV.  Więźbę dachową 

stanowią wiązary kratowe stalowe.

Przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne.  

Stan techniczny – dobry. Standard podstawowy . 

Rok pozwolenia na użytkowanie  :           2007 r . 

Powierzchnia użytkowa:                          360,00 m2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Wycena  wartości   rynkowej prawa  własności  nieruchomości   gruntowej   zabudowanej   położonej  

w  Sosnowcu  przy ul. Rynek 24, KW  KA1S/00000219/7,  działka  nr 3111, obręb 0012, km 151, 
 województwo  śląskie



Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego  „RENOMA”   mgr  Patrycja  Piszczan   
44-300 Wodzisław Śl.,  ul. Wałowa  47 , tel. kom.0-691 512 300

18

 
2/ Budynek biurowy. 

Budynek dwukondygnacyjny wykonany w konstrukcji murowanej, użytkowany zgodnie z 

przeznaczeniem (usługowa). Ściany od zewnątrz pokryte sidingiem z PCV w kolorze białym. 

Ściany wewnętrzne otynkowane i pomalowane. Posadzki wykończone płytkami ceramicznymi.

Stolarka okienna z PCV w kolorze białym. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna. 

Obróbki blacharskie wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej. Rynny i rury 

spustowe z PCV. Więźbę dachową stanowi konstrukcja drewniana. Kotłownia – zasilana 

paliwem stałym na węgiel. Komin spalinowy murowany z cegły. Strop i schody – żelbetowe. 

Do budynku zostały doprowadzone przyłącza: energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne.

Stan techniczny dobry. Budynek po częściowym remoncie . Standard podstawowy . 

Rok budowy :                                           lata przedwojenne  

Powierzchnia użytkowa:                          176,00 m2 

5.2.  Stan prawny nieruchomości

Stan prawny określono na podstawie badania księgi wieczystej 
KW  KA1S/00000219/7  w dniu 11 lutego 2021 r.

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR KA1S/00000219/7, 
STAN Z DNIA 2021-02-11

prowadzonej przez SĄD REJONOWY W SOSNOWCU, VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH -
KA1S

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nr podstawy wpisu

Numer bieżący nieruchomości 1 1

Działki ewidencyjne

Lp. 1. ---
Nr podstawy 
wpisu

Numer działki 3111 1, 12, 13
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Identyfikator działki 247501_1.0012.3111

Obręb ewidencyjny (numer) 0012

Położenie (numer porządkowy / 
województwo, powiat, gmina, 
miejscowość)

Lp. 1. 1

ŚLĄSKIE, M. 
SOSNOWIEC, 
SOSNOWIEC M., 
SOSNOWIEC

Ulica RYNEK 24

Sposób korzystania
BI - INNE TERENY 
ZABUDOWANE

Nr podstawy wpisu

Obszar całej nieruchomości 0,0990 HA 12, 13

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

BRAK WPISÓW

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciele

Lp. 1. ---
Nr podstawy 
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie (numer
udziału w prawie/ wielkość 
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 
1.

1 1 /1 ---

2
Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, imię 
ojca, imię matki, PESEL)

BRONISŁAW GÓRECKI, 
MAKSYMILIAN, 
GERTRUDA, 60010222618

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

Lp. 1. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer wpisu 2 10, 11

Rodzaj wpisu OSTRZEŻENIE

Treść wpisu WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Inna osoba prawna lub Lp. BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA 
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jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba, 
REGON, KRS)

1.
AKCYJNA, WROCŁAW, 930041341, 
0000008723

Inna osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba, 
REGON, KRS)

Lp.
2.

IZAWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RASZKÓW, 
363113763, 0000184577

Lp. 2. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer wpisu 3

14

Rodzaj wpisu INNY WPIS

Treść wpisu

OGŁOSZONO UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA 
BRONISŁAWA GÓRECKIEGO 
PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ 
"GÓRECKI" FIRMA HANDLOWO-
USŁUGOWA BRONISŁAW GÓRECKI W 
ŻORACH

DZIAŁ IV - HIPOTEKA

Lp. 1. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 3 6

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA

Suma (słownie), waluta
3225000,00 (TRZY MILIONY DWIEŚCIE 
DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ

Udział (numer udziału w 
prawie)

Lp.
1. 1

Wierzytelność i stosunek
prawny (numer 
wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek 
prawny)

Lp.
1.

1

WIERZYTELNOŚĆ Z TYTUŁU 
UMOWY, UMOWA KREDYTU 
NR RY/RB/3000/1790/2000 Z 
DNIA 8 SIERPNIA 2000R.

Wierzyciel hipoteczny

Inna osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą 

Lp.
1.

BANK ZACHODNI WBK S.A., WROCŁAW, 
93004134100000
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prawną (nazwa, siedziba,
REGON)

Lp. 2. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 4

7

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA

Suma (słownie), waluta
1100000,00 (JEDEN MILION STO 
TYSIĘCY) ZŁ

Udział (numer udziału w 
prawie)

Lp.
1. 1

Wierzytelność i stosunek
prawny (numer 
wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek 
prawny)

Lp.
1.

1
WSZELKIE WIERZYTELNOŚCI 
Z TYTUŁU UGODY, UGODA Z 
DNIA 27.08.2015 R.

Wierzyciel hipoteczny

Osoba fizyczna (Imię 
pierwsze nazwisko, imię 
ojca, imię matki, PESEL)

Lp.
1.

JADWIGA IDZIOREK, STEFAN, JADWIGA, 
39061311123

Lp. 3. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 5 9

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Suma (słownie), waluta
106838,91 (STO SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET 
TRZYDZIEŚCI OSIEM 91/100) ZŁ

Wierzytelność i stosunek
prawny (numer 
wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek 
prawny)

Lp.
1.

1 NALEŻNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z 
DECYZJI, SKŁDKI NA 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
ZA OKRES: 08/2015-02/2016

Wierzyciel hipoteczny

Inna osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba,
REGON)

Lp.
1.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 
WARSZAWIE, ODDZIAŁ W RYBNIKU, 
WARSZAWA, 00001775600238

Lp. 4. --- Nr 
podstawy 
wpisu
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Numer hipoteki (roszczenia) 6

9

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Suma (słownie), waluta
25455,60 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY 
CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ 60/100) ZŁ

Wierzytelność i stosunek
prawny (numer 
wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek 
prawny)

Lp.
1.

1

NALEŻNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z 
DECYZJI, SKŁDKI NA 
UBEZPIECZENIA 
ZDROWOTNE ZA OKRES: 
08/2015-02/2016

Wierzyciel hipoteczny

Inna osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba,
REGON)

Lp.
1.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 
WARSZAWIE, ODDZIAŁ W RYBNIKU, 
WARSZAWA, 00001775600238

Lp. 5. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 7 9

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Suma (słownie), waluta
8522,15 (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET 
DWADZIEŚCIA DWA 15/100) ZŁ

Wierzytelność i stosunek
prawny (numer 
wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek 
prawny)

Lp.
1.

1

NALEŻNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z 
DECYZJI, SKŁDKI NA 
FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ 
GWARANTOWANYCH 
ŚWIADCZEŃ 
PRACOWNICZYCH ZA OKRES:
08/2015-10/2015, 02/2016

Wierzyciel hipoteczny

Inna osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba,
REGON)

Lp.
1.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 
WARSZAWIE, ODDZIAŁ W RYBNIKU, 
WARSZAWA, 00001775600238

Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu

VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
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6. Określenie  sposobu   wyceny.

Zgodnie Art. 151 Ust. 1. Ustawy o gospodarce nieruchomościami  '' Wartość rynkową

nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za

nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy

kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają

z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.”;

Powszechne Krajowe Zasady Wyceny - Krajowy Standard Wyceny Podstawowy nr 1

pt.  „Wartość  rynkowa  i  wartość  odtworzeniowa”  (KSWP1)  interpretują  definicję

wartości rynkowej:

 Pojęcie  „najbardziej  prawdopodobna  jej  cena”  oznacza  wyrażoną  w

pieniądzu  kwotę,  którą,  rozsądnie  biorąc,  można  uzyskać  w  transakcji

rynkowej  w dniu,  na który wartość została  określona.  Jest  to  najlepsza

cena,  którą,  rozsądnie  rzecz  biorąc,  może  uzyskać  sprzedawca  oraz

najbardziej  korzystna  cena,  którą,  rozsądnie  rzecz  biorąc,  zgodzi  się

zapłacić kupujący.

  Kwota ta nie dotyczy ceny, która została podwyższona lub obniżona ze

względu na szczególne warunki lub okoliczności, takie jak np. sprzedaż z

bonifikatą.

 Pojęcie  „możliwa  do  uzyskania  na  rynku”  oznacza,  iż  wartość

nieruchomości  jest  wielkością  szacowaną,  a  nie  kwotą  z  góry  ściśle

określoną  lub  faktycznie  zapłaconą  ceną.  Jest  to  hipotetyczna  cena,  za

którą w dniu wyceny można zawrzeć transakcję odpowiadającą wszystkim

wymogom definicji wartości rynkowej.

 Pojęcie  „w  dniu  wyceny”  stawia  wymóg,  aby  wartość  rynkowa  była

właściwa w danym momencie,  na który została określona. Może to być

data opracowania operatu szacunkowego lub wcześniejsza. 

Wartość podana w operacie szacunkowym odzwierciedla stan rynku oraz

uwarunkowania istniejące w dniu wyceny, a nie w dniu wcześniejszym lub

późniejszym.  W  definicji  zakłada  się  także  jednoczesne  zawarcie  i

wykonanie umowy.
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W celu określenia wartości rynkowej rzeczoznawca majątkowy powinien ustalić sposób

optymalnego  lub  najbardziej  prawdopodobnego  użytkowania  nieruchomości.

Użytkowanie to może stanowić kontynuację aktualnego sposobu użytkowania lub może

polegać  na  innym  sposobie  jej  użytkowania.  Wyboru  sposobu  użytkowania

nieruchomości  dokonuje  rzeczoznawca  majątkowy uwzględniając  przepisy  prawa,  cel

wyceny, stan i przeznaczenie nieruchomości oraz stan rynku.

Sposób optymalnego użytkowania oznacza najbardziej prawdopodobne wykorzystanie

nieruchomości,  które  jest  fizycznie  możliwe,  odpowiednio  uzasadnione,  prawnie

dopuszczalne,  ekonomicznie  opłacalne  i  zapewniające  najwyższą  wartość  wycenianej

nieruchomości.

Wartość  rynkowa  może  być  określona  przy  zastosowaniu  podejścia  porównawczego,

podejścia dochodowego i podejścia mieszanego z wykorzystaniem danych rynkowych

odpowiednich  do  zastosowanej  metody  wyceny,  w  szczególności  dotyczących  cen,

dochodów, stóp zwrotu i kosztów.

Wartość rynkową nieruchomości określa się bez uwzględnienia kosztów transakcji kupna

- sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat.

W  przypadku  wycenianej  nieruchomości  aktualny  sposób  użytkowania  stanowi  jej

optymalny  sposób  użytkowania,  w  związku  z  tym  określono  wartość  rynkową  dla

aktualnego sposobu użytkowania.

Wybór podejścia, metody i techniki szacowania

Wybór  właściwego  podejścia,  metody  oraz  techniki  należy  do  rzeczoznawcy

majątkowego.  Dokonując  wyboru  metody  wyceny  rzeczoznawca  majątkowy  ma

obowiązek uwzględnić w szczególności: cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości,

funkcję  w planie  miejscowym,  stopień  wyposażenia  w infrastrukturę  techniczną,  stan

zagospodarowania  nieruchomości,  zakres  wyceny  oraz  stan  prawny nieruchomości   i

dostępność cen transakcyjnych ( art. 154 u. o g.n.). 
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Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku

właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości, co najmniej kilkanaście

nieruchomości  podobnych,  które  były  przedmiotem  obrotu  rynkowego  i  dla  których

znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości.

Wartość  nieruchomości  będącej  przedmiotem  wyceny  określa  się  w  drodze  korekty

średniej  ceny  nieruchomości  podobnych  współczynnikami  korygującymi  wartości

przypisane poszczególnym cechom tych nieruchomości.

Zastosowanie metody korygowania ceny średniej wymaga następującej procedury:

 Określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość, poprzez

ustalenie rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych.

 Ustalenie  rodzaju  i  liczby cech  rynkowych  wpływających  na  poziom cen na  rynku

lokalnym wraz z określeniem wag cech rynkowych.

 Podanie  charakterystyki  wycenianej  nieruchomości  z  wyeksponowaniem  jej  cech

rynkowych.

 Opis nieruchomości i jej cech rynkowych o cenie minimalnej (Cmin) i nieruchomości i

jej cech rynkowych o cenie maksymalnej (Cmax).

 Określenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru transakcji przyjętych do analizy lub z grupy

nieruchomości reprezentatywnych (próbki reprezentatywnej).

 Określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako:

                                                       








śr

max

śr

min

C

C
,

C

C
                                                  (1)

 Określenie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości według formuły:

                                                    



n

1i
iśrR uCW                                                     (2)
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gdzie:

ui – oznacza wielkość i- tego współczynnika odzwierciedlającego  wpływ danej cechy na

wartość nieruchomości.

n – liczba współczynników odpowiadająca określonej wcześniej liczbie cech rynkowych

nieruchomości.

Przy  metodzie  porównywania  parami porównuje  się  nieruchomość  będącą

przedmiotem wyceny,  której  cechy  są znane,  kolejno z  nieruchomościami podobnymi,

które były przedmiotem obrotu rynkowego i  dla których znane są ceny transakcyjne,

warunki zawarcia transakcji, a także cechy tych nieruchomości.

Metoda polega na: 

 określeniu rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość,

 ustaleniu rodzaju i liczb cech rynkowych wraz z określeniem wag cech rynkowych,

 podaniu charakterystyki wycenianej nieruchomości,

 wyborze minimum trzech nieruchomości najbardziej podobnych,

 utworzenie par porównawczych,

 wyliczeniu poprawek kwotowych stanowiących wynik uwzględniający różnicę cech,

 określeniu wartości nieruchomości z każdej pary porównawczej jako ceny transakcji 

skorygowanej o sumę poprawek kwotowych,

 określeniu ostatecznej wartości wycenianej nieruchomości jako średniej arytmetycznej

z wartości nieruchomości uzyskanych z porównań w poszczególnych parach.

Podejście dochodowe wg art. 153.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na

określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę,

której  wysokość uzależni  od przewidywanego dochodu,  jaki uzyska  z  nieruchomości.

Stosuje  się  je  przy  wycenie  nieruchomości  przynoszących  lub  mogących  przynosić

dochód pod warunkiem, że wysokość tego dochodu jest znana lub możliwa do określenia.

 Przy zastosowaniu tego podejścia konieczna jest znajomość dochodu uzyskiwanego lub

możliwego do uzyskania z czynszu.

O warunkach stosowania podejścia dochodowego mówią § 6 - §14 Rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania

operatu szacunkowego.
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• § 6. Przy stosowaniu podejścia dochodowego konieczna jest znajomość 

dochodu uzyskiwanego lub możliwego do uzyskania z czynszów i z innych 

dochodów z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz z nieruchomości 

podobnych.

• §7.2. Metodę inwestycyjną stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości 

przynoszących lub mogących przynosić dochód z czynszów najmu lub dzierżawy,

którego wysokość można ustalić na podstawie analizy kształtowania się stawek 

rynkowych tych czynszów.

• §9.1. Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa się 

iloczyn stałego strumienia dochodu rocznego możliwego do uzyskania z 

wycenianej nieruchomości i współczynnika kapitalizacji lub iloraz stałego 

dochodu rocznego i stopy kapitalizacji.

•  §9.2. Współczynnik kapitalizacji odzwierciedla okres, w którym powinien 

nastąpić zwrot środków poniesionych na nabycie nieruchomości podobnych do 

nieruchomości wycenianej, z dochodów możliwych do uzyskania z tych 

nieruchomości podobnych. 

• §9.3. Wysokość współczynnika kapitalizacji i stopę kapitalizacji ustala się na 

podstawie badania rynku nieruchomości podobnych do nieruchomości 

wycenianej, jako wzajemną relację między cenami transakcyjnymi uzyskanymi za

nieruchomości podobne a dochodami możliwymi do uzyskania z tych 

nieruchomości. 

• §11. Przy obliczaniu dochodów nie uwzględnia się amortyzacji, kredytu i jego 

kosztów, podatku dochodowego oraz innych opłat i podatków związanych ze 

sprzedażą nieruchomości. 

• §13.  W  przypadku  braku  danych  z  rynku  nieruchomości  stopę  kapitalizacji

określa się na podstawie stopy dyskontowej z uwzględnieniem przewidywanych

zmian w poziomie dochodów z nieruchomości podobnych. 

•

Metodę  inwestycyjną  (Standard  III.6  ust  3.2)  stosuje  się  przy  określaniu  wartości

rynkowej  nieruchomości  przynoszącej  lub  mogącej  przynosić  dochód  z  czynszu  lub

dzierżawy,  którego  wysokość  można  określić  na  podstawie  analizy  kształtowania  się

rynkowych stawek czynszowych za najem lub dzierżawę. 
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Technikę  kapitalizacji  prostej  stosuje  się  do  wyceny  nieruchomości,  dla  której

uzasadnione  jest  założenie,  że  realna  wartość  dochodu  pozostanie  w  przyszłości  na

poziomie  dochodu  obecnego  oraz,  że  poziom tego  dochodu  będzie  stały.  W modelu

techniki  kapitalizacji  prostej  mieści  się  założenie  stabilności  dochodu  w  dłuższej

perspektywie.

W metodzie inwestycyjnej, technice kapitalizacji prostej wartość nieruchomości określa

się jako iloczyn  rocznego dochodu generowanego przez nieruchomość  i współczynnika

kapitalizacji. 

Procedura postępowania przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej dochodu netto 

obejmuje następujące czynności (Standard III.6 ust 4.8):

 Określenie potencjalnego dochodu brutto (PDB), jaki może być osiągnięty w ciągu roku

z nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny.

Potencjalny dochód brutto (PDB) z nieruchomości oszacowano na podstawie możliwego

do osiągnięcia przychodu przez właściciela budynku z tytułu jego dzierżawy. Ustalenie

czynszu  dzierżawnego  dokonanego  na  podstawie  analizy  czynszów  dzierżawnych  na

przedmiotowej nieruchomości i podobnych nieruchomościach na rynku lokalnym. 

                 Wg = Ci * Pi                                                     (3)   
              

PDN = Wg * 12                                                      (4)
gdzie:
Wg – miesięczna wartość czynszu dzierżawnego z wycenianej nieruchomości 
Ci – cena jednostkowa czynszu dzierżawnego
Pi – ilość metrów kwadratowych powierzchni użytkowej 
PDN – dochód roczny

 Określenie efektywnego dochodu brutto (EDB) poprzez pomniejszenie potencjalnego

dochodu  brutto  o  straty  w  dochodzie  spowodowane  typowymi  dla  lokalnego  rynku

zaległościami czynszowymi i typowym dla tego rynku poziomem pustostanów.
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Efektywny  dochód  brutto  z  nieruchomości  oszacowano  na  podstawie  potencjalnego

dochodu  brutto  pomniejszonego  o  straty  wynikające  z  niepełnego  wykorzystania

powierzchni (pustostanów).                                             

 





 






 

100
1

100
1

YX
PDBEDB                                (5)

gdzie:

X – straty z tytułu braku najemców (%), 
Y – straty wynikające z nieściągalnych zaległości płatniczych (%).

 Określenie  wydatków  operacyjnych  (WO)  związanych  z  eksploatacją  i

funkcjonowaniem  nieruchomości  wycenianej.  Wydatki  operacyjne  obejmują  między

innymi  podatek  od  nieruchomości,  opłatę  za  użytkowanie  wieczyste  gruntu,  koszty

dostarczenia  mediów,  nakłady na konserwację i naprawy bieżące,  koszty zarządzania,

koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości. 

Wydatki  operacyjne  nie  obejmują  amortyzacji.  Na  etapie  określania  dochodu

operacyjnego netto nie uwzględnia się ani kosztów finansowych (odsetek do zapłacenia

od zaciągniętych kredytów) ani podatku dochodowego.

 Określanie  dochodu  operacyjnego  netto  (DON)  jako  różnicy  efektywnego  dochodu

brutto i wydatków operacyjnych.

Dochód  operacyjny  netto  wyznacza  się  pomniejszając  efektywny  dochód  brutto  o

wydatki operacyjne w których skład wchodzi: podatek od nieruchomości, koszty

zużytych  mediów,  koszty  konserwacji  i  remontów  bieżących,  ubezpieczenie,  koszty

administrowania i zarządzania nieruchomością.

                                        DON = EDB – Wo                                          (6)
gdzie: 
Wo  - wydatki operacyjne

 Analiza transakcji dla nieruchomości podobnych w celu ustalenia cen transakcyjnych

i dochodów netto uzyskiwanych z tych nieruchomości.

 Ustalenie  stopy  kapitalizacji  na  podstawie  dochodu  operacyjnego  netto  (lub

współczynnika kapitalizacji). 
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Współczynnik  kapitalizacji  (Wk)  lub  stopę  kapitalizacji  (1/r)  ustala  się  na  podstawie

badania  rynku  podobnych  nieruchomości  jako  wzajemną  relację  pomiędzy  ceną

transakcyjną zapłaconą za nieruchomości podobne a dochodem możliwym do uzyskania

z tych nieruchomości. co można zapisać wzorem nr 8:

 kW = 
D

C
                                                    (7)

W przypadku braku danych z rynku nieruchomości stopę kapitalizacji można określić z

rynku finansowego na podstawie stopy dyskontowej z uwzględnieniem przewidywanych

zmian  w  poziomie  dochodów  z  nieruchomości  podobnych.  Wyznaczenie  stopy

kapitalizacji z rynku finansowego określone jest wzorem:

                                               



n

j
jrrr

1
0                                                            (8)

    gdzie:
r0 – stopa bazowa realna, obligacje wieloletnie 7-10 letnie  
rj  – premia za różnego rodzaju ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości  np:
                premia z tytułu inwestowania na rynku nieruchomości (2%-5%) 

7. korekta  z  tytułu  porównania  cech  inwestycyjnych  wycenianej  nieruchomości  w

stosunku  do najlepszej nieruchomości na danym rynku (5%-13%)  uwzględniono tu min.

takie  rodzaje  ryzyka  jak:  ryzyko  lokalizacji,  stanu technicznego  budynku  i  standardu

wykończenia, najemcy. W wycenie należy uwzględnić również ryzyko małej płynności i

niepodzielności najemcy.   

Stopę bazową można określić za pomocą wzoru:

          r0= 
inf

inf

1 r

rrnom




                                                               (9)

gdzie:
rnom – stopa bazowa nominalna (obligacje 5-10 lat)
rinf   – stopa inflacji (inflacja z ustawy budżetowej)
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 Określenie  wartości  nieruchomości  poprzez  podzielenie  rocznego  dochodu

operacyjnego  netto  osiąganego  przez  nieruchomość  przez  stopę  kapitalizacji  netto

ustaloną na podstawie porównywalnych transakcji lub pomnożenie tego dochodu przez

współczynnik kapitalizacji netto.

                              WR = DON x Wk                                                                      (10)
                                                                       lub           

  WR = DON x 1/r                                                                                                          (11)
gdzie:

WR
- wartość rynkowa nieruchomości

DON - roczny dochód operacyjny netto z nieruchomości (strumień rocznych dochodów o
jednakowym poziomie) 

Wk
- współczynnik kapitalizacji - odzwierciedla okres w którym powinien nastąpić zwrot

środków wydatkowanych na zakup nieruchomości z dochodów uzyskiwanych z tej
nieruchomości (okres zwrotu kapitału)

r - stopa kapitalizacji (w zapisie dziesiętnym)

 

Wyceny  nieruchomości   dokonano    w  podejściu  porównawczym,

metodą korygowania ceny średniej .

7. Analiza rynku nieruchomości. 

Miasto    Sosnowiec

Sosnowiec  położony  jest,  wg  kryterium  geograficznego,  na  Wyżynie  Śląskiej,  w

obrębie wschodniej części Płaskowyżu Bytomsko – Katowickiego; natomiast według kryterium

administracyjno  -  gospodarczego,  znajduje  się  w  województwie  śląskim,  w  północno  -

wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zwanego niekiedy (może już nieco

historycznie) Górnośląskim Zagłębiem Węglowym.

Miasto  Sosnowiec  wraz  z  innymi  miastami  byłego  zaboru  rosyjskiego  wytworzyło

przez  lata  obszar  przemysłowy  zwany  Zagłębiem  Dąbrowskim  i  zostało  jego  nieformalną

stolicą. 

Sosnowiec  zajmuje  91,2  km2.  Na  tym  obszarze  mieszka  obecnie,  wg  danych

statystycznych GUS-u, 225.202 sosnowiczan, co daje średnią gęstość zaludnienia 2.467 osób

na km2.  Przez Miasto przepływają  trzy duże rzeki:  Brynica,  Biała  i  Czarna  Przemsza  oraz

Bobrek. 
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Miasto  posiada  dobre  połączenia  i  możliwości  komunikacyjne.  Leży  na  szlakach

drogowych  i  kolejowych  prowadzących  z  północy  na  południe  i  ze  wschodu  na  zachód.

Przebiegają  przez  nie  liczne  drogowe  trasy  tranzytowe  dające  dobre  możliwości

komunikacyjne  we  wszystkich  praktycznie  kierunkach.  Kolejowy  system  „Intercity”  i

„Eurocity”  umożliwia  np.  dojazd  do  Warszawy  w  ciągu  2,5  godz.  Do  portu  lotniczego

Pyrzowice jest z Sosnowca 20km, a do portu lotniczego w podkrakowskich Balicach 70 km. W

odległości  12  km  od  centrum  Miasta  przebiega  autostrada  A-4,  którą  można  udać  się  w

kierunku Wrocławia albo Krakowa; przez Miasto prowadzi kilka dróg krajowych. Na terenie

Miasta funkcjonują 2 dworce i 5 stacji PKP. 

Sosnowiec, mimo dokonanych dużych przemian społecznych i gospodarczych pozostaje

w dalszym ciągu dużym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym kraju, chociaż jego obraz i

wizerunek został zmieniony. Przez całe lata w krajobrazie gospodarczym miasta dominowało

hutnictwo i górnictwo, którym Sosnowiec zawdzięcza swój dynamiczny rozwój w XIX i XX

wieku  oraz  inne  przemysły  stanowiące  uzupełnienie  dwóch  wiodących  tzn.  przemysły:

włókienniczy, metalowy, maszynowy oraz energetyka. Ostatnie lata to rozwój innych gałęzi i

specjalności  przemysłowych,  jak  np.  produkcja  elementów  i  części  do  montażu  w  branży

motoryzacyjnej i artykułów gospodarstwa domowego; rozwój handlu, usług i edukacji, w tym

na poziomie akademickim.

Określenie trendu czasowego zmian cen nieruchomości w czasie

Trend czasowy wzrostu lub spadku cen określić można za pomocą kilku technik. Niestety

technika analizy par sprzedaży jak i analiza powtórnych sprzedaży posiadają ograniczone

możliwości zastosowania jak również obarczone są dużym ryzykiem popełnienia błędu.

Trend czasowy określić można również za pomocą modeli statystycznych. Warunkiem

zastosowania  modeli  statystycznych  jest  posiadanie  możliwie  dużej  liczby  cen

transakcyjnych. Szacowanie tendencji rozwojowej zjawiska wymaga znacznie dłuższego

okresu badania cen niż okres dwóch lat, by była ona wiarygodna. 

Na rynku w badanym czasookresie stwierdzono niedostateczną ilość transakcji kupna -

sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele przemysłowe    , aby była możliwość

zastosowania którejkolwiek z wymienionych technik. 
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W oparciu o dostępne informacje z badania lokalnego rynku nieruchomości gruntowych i

zabudowanych przemysłowych   , nie można określić w badanej przestrzeni czasowej

trendu  wzrostu  lub  spadku  cen  tych  nieruchomości.  Przyjęto  zatem  założenie,  iż

czasookres zawieranych transakcji w tym okresie nie wpływał na wzrost czy też spadek

cen.  

8.2.          Analiza  rynku nieruchomości  zabudowanych usługowych  i magazynowych 

               na terenie miasta Żory  i rynku regionalnego województwa śląskiego .

 Obszar analizy rynku : miasto Żory rynek regionalny 

 Okres analizy : lata 2017-    2020 

 Typ nieruchomości : zabudowane  halami magazynowymi oraz produkcyjnymi

Pomimo turbulencji związanych z pandemią koronawirusa, rok 2020 stał pod znakiem dalszego

dynamicznego rozwoju sektora magazynowego. Szczególnie cieszy wysoki popyt na 

powierzchnie. Rosnące wymagania konsumentów w zakresie szybkości i obsługi dostaw, 

przekładają się z kolei na rozwój outsourcingu usług logistycznych.Coraz więcej firm 

logistycznych oferuje wyspecjalizowane usługi w zakresie obsługi dystrybucji e-commerce. To

również operatorzy pozostają najaktywniejszą grupą generującą nowe zapytania o 

powierzchnię (potencjalny popyt). Na rynku wysoce aktywne były także duże sieci handlowe 

oferujące kategorie produktowe takie jak żywność i napoje, elektronikę i sprzęt AGD czy też 

meble/wyposażenie wnętrz. Pomimo poważnych wyzwań, związanych ze wstrzymanymi lub 

ograniczonymi procesami produkcyjnymi, ważnym źródłem popytu pozostaje także branża 

lekkiej produkcji i motoryzacyjna.

Ponad 2 miliony mkw. nowej powierzchni magazynowej

Warto podkreślić niezwykle wysoką dynamikę rozwoju rynku magazynowego w Polsce – rok 

2020 będzie czwartym z kolei, w którym na rynku przybędzie ponad 2 mln mkw. powierzchni 

magazynowej ze średnią z trzech poprzednich lat wynoszącą 2,45 mln mkw. Całkowite zasoby 

magazynowe przekroczyły w 2020 r. 20 mln mkw., kolejne milionowe granice będą 

pokonywane w 2021 r. Tylko w trakcie ostatnich 5 lat wielkość sektora podwoiła się. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Wycena  wartości   rynkowej prawa  własności  nieruchomości   gruntowej   zabudowanej   położonej  

w  Sosnowcu  przy ul. Rynek 24, KW  KA1S/00000219/7,  działka  nr 3111, obręb 0012, km 151, 
 województwo  śląskie



Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego  „RENOMA”   mgr  Patrycja  Piszczan   
44-300 Wodzisław Śl.,  ul. Wałowa  47 , tel. kom.0-691 512 300

34

To oznacza, że oferta produktowa na polskim rynku jest również bardzo atrakcyjna pod kątem 

struktury wiekowej i standardu oferowanej powierzchni magazynowej. To dodatkowy atut 

polskiego rynku, znajdujący uznanie zarówno wśród firm krajowych jak i zagranicznych

Dominacja głównych rynków

W strukturze geograficznej inwestycji wciąż dominują główne rynki regionalne, czyli tzw. 

„Wielka Piątka”, w skład której wchodzą Warszawa, Górny Śląsk, Polska Centralna oraz 

Wrocław i Poznań. Rynki te utrzymały 80% udział w całkowitych zasobach nowoczesnej 

powierzchni magazynowej w Polsce i uwzględniając plany ekspansji deweloperów, statystyka 

ta utrzyma się na podobnym poziomie w nadchodzącym roku. 

Jednocześnie na znaczeniu zyskują mniejsze rynki regionalne i w długoterminowej 

perspektywie będą one umacniać swoją pozycję. Trójmiasto, Kraków, Szczecin czy rejon 

Bydgoszczy-Torunia to tylko niektóre przykłady. 

Na znaczeniu zyskują także region Polski Zachodniej, przede wszystkim województwo 

lubuskie, oraz też „ściana wschodnia” z miastami takimi jak Lublin, Rzeszów czy Białystok. 

Wpływ na to ma zarówno rozwój lokalnego rynku, nowe inwestycje w infrastrukturę 

transportową, potrzeba dywersyfikacji lokalizacji w rajowych łańcuchach logistycznych 

sektora e-commerce. 

Dodatkowym czynnikiem stymulującym rozwój rynku magazynowego w Polsce jest również 

dogodna lokalizacja naszego kraju, ułatwiająca dystrybucję na rynki zagraniczne (Europa 

Zachodnia, Skandynawia, region CEE, kraje bałtyckie, czy Europa Wschodnia). Co więcej, na 

mapie inwestycji deweloperskich każdego roku pojawiają się nowe punkty – w ostatnim czasie 

można wymienić chociażby takie jak Kutno, Legnicę, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn czy 

Kalisz.

Dywersyfikacja sieci logistycznej, wzrost znaczenia logistyki „ostatniej mili”
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W minionym roku obserwowaliśmy pogłębiającą się dywersyfikację w zakresie lokalizacji jak 

również produktu magazynowego. Nadal powstają duże jednostki konsolidujące procesy 

magazynowe, najczęściej na potrzeby największych firm z sektora FMCG/sieci handlowych i 

globalnych platform e-commerce. Są one w coraz większej mierze uzupełniane przez sieć 

mniejszych magazynów, inwestycji typu cross-dock czy małych jednostek typu Small Business

Unit. Celem głównym jest optymalizacja łańcucha dystrybucji na odcinku tzw. „ostatniej mili”.

Realizacja tego typu obiektów blisko konsumentów zarówno w dużych, jak i średnich miastach

wpływa korzystnie na poziom kosztów i czas dostaw. Trend ten wspomagają inwestycje w sieć 

dróg ekspresowych, w tym obwodnic miejskich, które pozwalają na szybką obsługę rynków 

lokalnych. Podobny trend utrzyma się również w 2021 r. i skłoni deweloperów do 

poszukiwania nowych lokalizacji miejskich, również tych o charakterze brown field.

Pandemia katalizatorem przyśpieszającym zjawisko tzw. nearshoringu

Sektor produkcyjny i motoryzacyjny, odczuwający największe problemy w początkowej fazie 

pandemii ze względu na zerwane łańcuchy dostaw czy też ograniczony popyt, w ostatnich 

miesiącach odnotowuje poprawę sytuacji. Polska, dzięki strategicznej lokalizacji w centralnej 

części kontynentu europejskiego i konkurencyjnemu rynkowi pracy, pozostanie w czołówce 

krajów rozpatrywanych jako preferowana lokalizacja w kontekście przenoszenia procesów 

biznesowych. Dotyczy to zarówno obiektów dystrybucyjnych, jak i produkcyjnych, 

zasilających rynki zagraniczne.

Ekologia coraz silniej wchodzi do magazynów

Jednym z najważniejszych trendów 2020 r. była popularyzacja i rozwój konceptu zielonych 

magazynów. Nowe magazyny i fabryki coraz wyraźniej wpisują się w trend rozwoju 

zrównoważonego budownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska 

naturalnego. Zarówno najemcy, jak i właściciele obiektów magazynowych i przemysłowych 

coraz częściej dostrzegają pozytywne aspekty związane z procedurą weryfikacji ekologicznej, 

co najlepiej świadczy o zmieniających się realiach rynkowych. Zdecydowana większość 

nowych obiektów magazynowych ma dziś zielony certyfikat, przede wszystkich w systemie 

BREAM, często na poziomie very good. 
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Dodatkowo, bardzo cieszy rosnąca świadomość i potrzeba wprowadzania eko rozwiązań w 

gronie najemców. Z uwagi na praktyczne podejście najemców, realizowane przez nią 

konkretne zielone rozwiązania, mają realne uzasadnienie ekonomiczne, np. w postaci niższych 

kosztów mediów. Prócz ekonomii coraz częściej pojawia się argument w postaci wymogu 

ograniczenia śladu węglowego. Temat ekologii w magazynach w kolejnych latach może stać 

się również kolejnym elementem istotnie wpływającym, prócz kwestii lokalizacyjnych i 

komercyjnych, na wybór finalnego rozwiązania.

  Ze względu na typ  wycenianej  nieruchomości  do badań brano pod uwagę rynek lokalny

miasta  Żory    oraz   rynek   regionalny   o   charakterze  usługowym,  magazynowym   i

serwisowym    i stawki najmu na tego rodzaju powierzchnie.

Obszar rynku .

Jest  to   teren  miasta  Sosnowiec   i  miasta  sąsiednie  oraz   rynek  regionalny  województwa

śląskiego . 

Analiza ekonomiczna rynku .

 Analizując  rynek  nieruchomości  komercyjnych  o  charakterze   usługowym

magazynowym i serwisowym    , stwierdzam, iż  są to nieruchomości  stosunkowo rzadko

podlegające  obrotowi  na  rynku.  Zauważalny jest    popyt  na  nieruchomości  tego typu    ,

zlokalizowane w strefach ekonomicznych  jak i  poza nimi . Podaż aktualnie  jest stosunkowo

mała   . 

Popyt aktualnie jest w miarę ustabilizowany. Wyceniana nieruchomość jest obiektem typowym

pod względem sposobu użytkowania . 

 Analizując rynek lokalny  nieruchomości zabudowanych  o charakterze użytkowym  ,

należy stwierdzić, że rynek ten jest średnio rozwinięty . 

Analizując  rynek  czynszów  można  stwierdzić  ,że  kształtują  się  one  przeciętnie  w

następującym zakresie  :  

~   dla powierzchni biurowych  o podwyższonym standardzie                             25-50 zł

~   dla powierzchni biurowych o średnim i niskim standardzie                            10 -25 zł

~   dla powierzchni usługowo -handlowych o podwyższonym standardzie          50-80 zł

~   dla powierzchni usługowo - handlowych o średnim i niskim standardzie      20 -50 zł
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~   dla powierzchni handlowych    o średnim i niskim   standardzie 

     na obrzeżach miasta                                                                                         5 -20 zł

~   dla powierzchni magazynowych    i produkcyjnych                                       8 -25 zł

~   dla powierzchni  placy                                                                                    1,5 – 5 zł 

Warunki analizy . 

 Analizę transakcji sprzedaży dokonano na podstawie Aktów Notarialnych. 

Dokonano analizy cech nieruchomości wybranych jako podobne do ustalenia atrybutów

 rynkowych nieruchomości porównywalnych wykorzystano inne dane własne

 rzeczoznawcy o transakcjach podobnymi nieruchomościami w okresie ostatnich lat na

             terenie regionu. 

Obecnie na rynku lokalnym oraz regionalnym obrotowi podlega niezbyt wielka liczba 

nieruchomości podobnych do wycenianej. W przeważającej większości sprzedawane są obiekty

nadające się do remontu, w złym i średnim stanie technicznym. W badanym okresie czasu, w 

regionie zanotowano około 30 takich transakcji. Ceny 1m2 powierzchni użytkowej tych 

obiektów zawarte są w przedziale ( po odrzuceniu transakcji skrajnie zawyżonych i zaniżonych

) pomiędzy 600,- zł a 3500,-  zł za nowoczesne hale magazynowe .Najczęściej występująca 

cena zawarta jest w przedziale od 1000 do 2500 zł/m2 .

Nieruchomości usługowo – magazynowe     w dobrym stanie technicznym i w dobrej 

lokalizacji bardzo rzadko podlegają obrotowi. Właściciele tych nieruchomości niechętnie je 

sprzedają, mając świadomość pozyskiwania  zysków z najmu. Na badanym obszarze  

zanotowano kilka transakcji nieruchomości, które mogłyby być porównane z nieruchomością 

wycenianą. Transakcje miały miejsce w latach 2018-2020. 

2. 3.  OKREŚLENIE  WARTOŚCI  RYNKOWEJ  NIERUCHOMOŚCI 

 

  A/     OKREŚLENIE  WARTOŚCI  RYNKOWEJ  NIERUCHOMOŚCI 

       W PODEJŚCIU  PORÓWNAWCZYM .
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Zaobserwowano, że cechami mającymi wpływ na wartość takich nieruchomości  są:

A/

B/

Położenie   (  oznacza  lokalizację  nieruchomości )

Otoczenie  ( oznacza  bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości ) 

C/ Instalacje 

D/

E/ 

F/

G/

H/

Wielkość działki

Wielkość budynku 

Stan techniczny 

Funkcjonalność 

Standard 

Położenie ;

Za położenie bardzo dobre uważa się tereny w strefach   pośrednich  miasta o dobrej 

dostępności komunikacyjnej  , a następnie  dzielnicach peryferyjnych  o dobrej dostępności 

komunikacyjnej . Przyjęta skala: bardzo dobre, dobre, średnie, złe.

Bardzo  dobre -  Położenie   strefy  pośredniej   ,  z  dobrym dojazdem ,  w pobliżu

dużych węzłów komunikacyjnych ,infrastruktury  handlowo – usługowej , 

Dobre  –  Położenie  w  strefie  śródmiejskiej  ,  z  dobrym  dojazdem ,  w  niedalekiej

odległości infrastruktury  handlowo – usługowej ,  

Średnie   - Położenie  w strefie  śródmiejskiej   ,  z  utrudnionym   dojazdem ,  brak

infrastruktury  handlowo – usługowej ,  

Złe -  Położenie w strefie peryferyjnej z utrudnionym  dojazdem ,  brak  infrastruktury

handlowo – usługowej .

Otoczenie  bezpośrednie :

Otoczenie  bezpośrednie -  przyjęta skala: bardzo korzystne, korzystne , średnio korzystne 

niekorzystne .

~ Bardzo korzystne – sąsiedztwo  bezpośrednie   zabudowy przemysłowo  – usługowej  , 

całkowita  możliwość  wykorzystania  nieruchomości    zgodnie   z przeznaczeniem bez 

ograniczeń wynikających z sąsiedztwa , 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Wycena  wartości   rynkowej prawa  własności  nieruchomości   gruntowej   zabudowanej   położonej  

w  Sosnowcu  przy ul. Rynek 24, KW  KA1S/00000219/7,  działka  nr 3111, obręb 0012, km 151, 
 województwo  śląskie



Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego  „RENOMA”   mgr  Patrycja  Piszczan   
44-300 Wodzisław Śl.,  ul. Wałowa  47 , tel. kom.0-691 512 300

39

 Korzystne – sąsiedztwo  bezpośrednie  zabudowy przemysłowej , biurowo – usługowej i 

mieszkaniowej  możliwość    wykorzystania  nieruchomości    zgodnie z przeznaczeniem bez 

większych ograniczeń   wynikających z  sąsiedztwa , 

~ Średnio korzystne – sąsiedztwo  bezpośrednie terenów  przemysłowych , możliwość     

   wykorzystania  nieruchomości    zgodnie z przeznaczeniem ,  ograniczenia wynikające z

    sąsiedztwa  zabudowy mieszkaniowej  , 

~ Niekorzystne – sąsiedztwo  terenów  związanych  z zabudową mieszkaniową  .

Wyposażenie w instalacje  : 

Dla takich nieruchomości wyposażenie w sieci elektryczną , wodociągową, kanalizacyjną, 

gazową oraz telefoniczną uważane jest jako pełne.

~   Pełne - wyposażenie w sieci elektryczną , wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz

    telefoniczną 

~  Podstawowe - wyposażenie w instalacje wodną , elektryczną, kanalizacyjną , gazową,   

    telefoniczną za wyjątkiem  jednej sieci uzbrojenia . 

~  Częściowe- wyposażenie w instalację wodną , elektryczną, telefoniczną  , brak 

    kanalizacyjnej ,brak gazowej.

~  Brak

Wielkość  działki : 

Wyróżnia się następujące działki: 

~  małe do 10 arów,

~  średnia  od 10 arów do 50 arów, 

~  duże od  50 arów do  200 arów 

~  bardzo duże  powyżej  200 arów .

Wielkość  budynku : 

Określa  powierzchnię  użytkową :

~ małe  ; poniżej 500m2 

~ średnie : od 500 m2 1000m2 

~ duże  : od 1000m2 do 3000m2   

~ bardzo duże : powyżej 3000 m2 
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Stan  techniczny  obiektu budowlanego : 

~ bardzo dobry -  budynek  nowy , po generalnym remoncie 

~ dobry -  stan techniczny konstrukcji oraz elementów wykończeniowych dobry ,

~  średni  –  konstrukcja   w  dobrym  stanie  ,  elementy  wykończeniowe   do  remontu  lub

wymiany 

~ zły – konstrukcja oraz wykończenie  wykazują znaczne zużycie techniczne . 

Standard wyposażenia :

~wysoki – elementy wykończeniowy o wysokich walorach estetycznych i jakościowych , 

~podstawowy -elementy wykończeniowy o średnich  walorach estetycznych i jakościowych , 

~niski - elementy wykończeniowy o niskich  walorach estetycznych i jakościowych , 

Na   podstawie  badań  i  obserwacji  preferencji  potencjalnych  nabywców  nieruchomości

ustalono następujące wagi cech rynkowych wpływające na wartość:

Lp.
cechy

Rodzaj cechy Waga cechy

1` Położenie 25,00%
2` Otoczenie 15,00%
3` Wielkość działki 10,00%
4`
5`
6`
7`
8`

Instalacje 
Wielkość budynku
Stan techniczny
Funkcjonalność 
Standard

10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%

Wyceny  dokonano  przy zastosowaniu podejścia  porównawczego  metody korygowania 

ceny średniej . Do obliczeń   przyjęto  trzynaście    nieruchomości  zabudowanych 

budynkami magazynowymi  i  produkcyjnymi na terenie regionu    .

Powierzchnia  przyjęta  do obliczeń:  536  m2
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Wartość rynkowa 1m2  powierzchni użytkowej    nieruchomości zgodnie z załączonymi

   niżej   obliczeniami  i   wynosi :

                                                        W 1m2  =  1209,-  zł/m2

Wartość rynkowa nieruchomości  określona w podejściu porównawczym     :

                        W   =   536 m2  x  1209,-  zł/m2   =  648.024,-  zł

przyjęto : 

                                                       W    =  648.000,- zł  

                                   / słownie  :  sześćset  czterdzieści osiem  tysięcy   złotych /

9. Prezentacja wyniku końcowego, wnioski i uzasadnienie.

Wycenę  przeprowadzono  dla  aktualnego  sposobu   użytkowania  na  podstawie  zasad

stosowanych  w  gospodarkach  rynkowych,  jak  również  w  oparciu  o  uznaną

międzynarodową  praktykę.   Wycenę  sporządzono  zgodnie  ze  Standardami

Zawodowymi Polskie Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

Polskie. Standardy określają wartość rynkową nieruchomości jako:

"najbardziej  prawdopodobną jej cenę możliwą do uzyskania na rynku przy przyjęciu

następujących założeń:

 strony umowy są od siebie niezależne i działają w sposób racjonalny, nie kierując się

szczególnymi motywami;

 mają stanowczy zamiar zawarcia umowy;

 są  świadome  współistniejących  okoliczności  mających  wpływ  na  wartość

nieruchomości;

 nie działają w sytuacji przymusowej;

 upłynął  okres  niezbędnego  wyeksponowania  nieruchomości  na  rynku  przy

zastosowaniu  odpowiedniej  reklamy  oraz  czas  potrzebny  do  wynegocjowania

warunków umowy biorąc pod uwagę charakter nieruchomości i stan rynku".
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        Uzyskana w operacie wartość  rynkowa  wycenianej nieruchomości jest   adekwatna do 

         miejscowego rynku nieruchomości.

         Wartość nieruchomości jest aktualna na dzień sporządzenia operatu szacunkowego. 

10. Klauzule i ograniczenia.

- Niniejsza wycena sporządzona została jedynie w celu określonym w niniejszym

operacie.

- Operat  został  sporządzony  zgodnie  z  przepisami  prawa  i  Standardami

Zawodowymi.

- Przyjmuję  odpowiedzialność  za  umiejętność,  staranność  i  dokładność

oczekiwaną  od  zawodowego  rzeczoznawcy  majątkowego,  ale  nie  przyjmuję

żadnej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

- Żadna  część  niniejszego  operatu  nie  może  być  powielana  w  jakimkolwiek

opublikowanym  dokumencie,  okólniku  i  prospekcie  lub  oświadczeniu  bez

pisemnej zgody autora co do formy i treści w jakiej może się ukazać.

- Wartość  nie obejmuje podatku VAT.

- Opis stanu technicznego budynków i budowli nie jest ekspertyzą techniczną .

- Powierzchni  użytkowa  na  podstawie  dokumentacji  przekazanej  przez

właściciela nieruchomości . 

11.Załączniki.

-  protokół badania księgi wieczystej,

-  książka obiektu budowlanego  , 

-  dokumentacja fotograficzna.
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Protokół badania księgi wieczystej

Stan prawny określono na podstawie badania księgi wieczystej 
KW  KA1S/00000219/7  w dniu 11 lutego 2021 r.

TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR KA1S/00000219/7, 
STAN Z DNIA 2021-02-11

prowadzonej przez SĄD REJONOWY W SOSNOWCU, VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH -
KA1S

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Nr podstawy wpisu

Numer bieżący nieruchomości 1 1

Działki ewidencyjne

Lp. 1. ---
Nr podstawy 
wpisu

Numer działki 3111

1, 12, 13

Identyfikator działki 247501_1.0012.3111

Obręb ewidencyjny (numer) 0012

Położenie (numer porządkowy / 
województwo, powiat, gmina, 
miejscowość)

Lp. 1. 1

ŚLĄSKIE, M. 
SOSNOWIEC, 
SOSNOWIEC M., 
SOSNOWIEC

Ulica RYNEK 24

Sposób korzystania
BI - INNE TERENY 
ZABUDOWANE

Nr podstawy wpisu

Obszar całej nieruchomości 0,0990 HA 12, 13

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

BRAK WPISÓW
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DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciele

Lp. 1. ---
Nr podstawy 
wpisu

Lista wskazań udziałów w prawie (numer
udziału w prawie/ wielkość 
udziału/rodzaj wspólności)

Lp. 
1.

1 1 /1 ---

2
Osoba fizyczna (Imię pierwsze nazwisko, imię 
ojca, imię matki, PESEL)

BRONISŁAW GÓRECKI, 
MAKSYMILIAN, 
GERTRUDA, 60010222618

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA

Lp. 1. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer wpisu 2

10, 11

Rodzaj wpisu OSTRZEŻENIE

Treść wpisu WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Inna osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba, 
REGON, KRS)

Lp.
1.

BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA 
AKCYJNA, WROCŁAW, 930041341, 
0000008723

Inna osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba, 
REGON, KRS)

Lp.
2.

IZAWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RASZKÓW, 
363113763, 0000184577

Lp. 2. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer wpisu 3 14

Rodzaj wpisu INNY WPIS

Treść wpisu OGŁOSZONO UPADŁOŚĆ DŁUŻNIKA 
BRONISŁAWA GÓRECKIEGO 
PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ 
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"GÓRECKI" FIRMA HANDLOWO-
USŁUGOWA BRONISŁAW GÓRECKI W 
ŻORACH

DZIAŁ IV - HIPOTEKA

Lp. 1. --- Nr 
podstawy 
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 3

6

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA

Suma (słownie), waluta
3225000,00 (TRZY MILIONY DWIEŚCIE 
DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ

Udział (numer udziału w 
prawie)

Lp.
1. 1

Wierzytelność i stosunek
prawny (numer 
wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek 
prawny)

Lp.
1.

1

WIERZYTELNOŚĆ Z TYTUŁU 
UMOWY, UMOWA KREDYTU 
NR RY/RB/3000/1790/2000 Z 
DNIA 8 SIERPNIA 2000R.

Wierzyciel hipoteczny

Inna osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba,
REGON)

Lp.
1.

BANK ZACHODNI WBK S.A., WROCŁAW, 
93004134100000

Lp. 2. --- Nr 
podstawy 
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 4 7

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA UMOWNA

Suma (słownie), waluta
1100000,00 (JEDEN MILION STO 
TYSIĘCY) ZŁ

Udział (numer udziału w 
prawie)

Lp.
1. 1

Wierzytelność i stosunek
prawny (numer 
wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek 
prawny)

Lp.
1.

1

WSZELKIE WIERZYTELNOŚCI 
Z TYTUŁU UGODY, UGODA Z 
DNIA 27.08.2015 R.

Wierzyciel hipoteczny

Osoba fizyczna (Imię 
pierwsze nazwisko, imię 

Lp.
1.

JADWIGA IDZIOREK, STEFAN, JADWIGA, 
39061311123
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ojca, imię matki, PESEL)

Lp. 3. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 5

9

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Suma (słownie), waluta
106838,91 (STO SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET 
TRZYDZIEŚCI OSIEM 91/100) ZŁ

Wierzytelność i stosunek
prawny (numer 
wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek 
prawny)

Lp.
1.

1

NALEŻNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z 
DECYZJI, SKŁDKI NA 
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
ZA OKRES: 08/2015-02/2016

Wierzyciel hipoteczny

Inna osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba,
REGON)

Lp.
1.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 
WARSZAWIE, ODDZIAŁ W RYBNIKU, 
WARSZAWA, 00001775600238

Lp. 4. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 6

9

Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Suma (słownie), waluta
25455,60 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY 
CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ 60/100) ZŁ

Wierzytelność i stosunek
prawny (numer 
wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek 
prawny)

Lp.
1.

1

NALEŻNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z 
DECYZJI, SKŁDKI NA 
UBEZPIECZENIA 
ZDROWOTNE ZA OKRES: 
08/2015-02/2016

Wierzyciel hipoteczny

Inna osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba,
REGON)

Lp.
1.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 
WARSZAWIE, ODDZIAŁ W RYBNIKU, 
WARSZAWA, 00001775600238

Lp. 5. ---
Nr 
podstawy 
wpisu

Numer hipoteki (roszczenia) 7 9
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Rodzaj hipoteki (roszczenia) HIPOTEKA PRZYMUSOWA

Suma (słownie), waluta
8522,15 (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET 
DWADZIEŚCIA DWA 15/100) ZŁ

Wierzytelność i stosunek
prawny (numer 
wierzytelności / 
wierzytelność, stosunek 
prawny)

Lp.
1.

1

NALEŻNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z 
DECYZJI, SKŁDKI NA 
FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ 
GWARANTOWANYCH 
ŚWIADCZEŃ 
PRACOWNICZYCH ZA OKRES:
08/2015-10/2015, 02/2016

Wierzyciel hipoteczny

Inna osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba,
REGON)

Lp.
1.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W 
WARSZAWIE, ODDZIAŁ W RYBNIKU, 
WARSZAWA, 00001775600238

Księga wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu

VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
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