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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

PRZEDMIOT WYCENY 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa o 
powierzchni 1,467 ha, położona w Racławicach Wielkich, 
gminie Kobierzyce, powiecie wrocławskim, składająca się z 
działek gruntu nr 38/1, 38/2, 38/3 i 38/4 AM 1 obręb 
Racławice Wielkie, dla której to nieruchomości prowadzona 
jest księga wieczysta nr WR1K/00140337/4 przez IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-
Krzyków. 

POŁOŻENIE NIERUCHOMOSCI Racławice Wielkie, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski 

ZAKRES WYCENY 
Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej 
prawa odrębnej własności przedmiotu wyceny. 

CEL WYCENY 

Określenie ceny sprzedaży przedmiotu wyceny - składnika 
majątkowego objętego masą upadłości w postępowaniu 
upadłościowym Sebastiana Siemasza prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą "Causidicus Centrum" 
Sebastian Siemasz prowadzonym przed Sądem Rejonowym 
dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział 
Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod 
sygn akt. VIII GUp 22/20. 

METODOLOGIA WYCENY Podejście porównawcze, metoda porównywania parami 

RODZAJ PRAW Prawo odrębnej własności nieruchomości gruntowej  

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ WR1K/00140337/4 

ZLECENIODAWCA Piotr Hanaj (nr licencji: 915) jako syndyk masy upadłości 

OSZACOWANA WARTOŚĆ 
RYNKOWA 

Działka 38/1 – 34 000 zł 
Działka 38/2 – 18 000 zł 
Działka 38/3 – 18 000 zł 
Działka 38/4 – 210 000 zł 

Razem: 280 000 zł 

Słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 

WARTOŚĆ DLA WYMUSZONEJ 
SPRZEDAŻY 

224 000 zł 

Słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych 

DATA SPORZĄDZENIA OPERATU 03.08.2020 

DATA, NA KTÓRĄ OKREŚLONO 
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU WYCENY 

01.08.2020 

AUTOR OPERATU 
Tomasz Kurowski 
Rzeczoznawca Majątkowy licencja nr 6632 

PODPIS I PIECZĘĆ RZECZOZNAWCY 
MAJĄTKOWEGO 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

1.1. PRZEDMIOT WYCENY 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,467 ha, położona w Racławicach 

Wielkich, gminie Kobierzyce, powiecie wrocławskim, składająca się z działek gruntu nr 38/1, 38/2, 38/3 

i 38/4 AM 1 obręb Racławice Wielkie, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 

WR1K/00140337/4 przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.  

1.2. ZAKRES WYCENY 

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa odrębnej własności przedmiotu wyceny. 

2. CEL WYCENY 

Określenie ceny sprzedaży przedmiotu wyceny - składnika majątkowego objętego masą upadłości w 

postępowaniu upadłościowym Sebastiana Siemasza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

"Causidicus Centrum" Sebastian Siemasz prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia - 

Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod 

sygn akt. VIII GUp 22/20. 

3. PODSTAWY WYCENY 

3.1. Podstawy formalne wyceny 

Zleceniodawcą jest Piotr Hanaj (nr licencji: 915) jako syndyk masy upadłości. 

3.2. Podstawy materialno-prawne 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Nr Dz. U. z 2010 
r. nr 102) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i 
sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207/2004 poz. 2109) 

 Ustawa z dnia 06 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z dnia 16.07.1982r. nr 19 
poz. 147 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. nr 80, 
poz.717 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) 

3.3. Źródła danych merytorycznych i metodycznych 

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych. 
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 Wizja lokalna z dnia 01.08.2020r. 

 Księgi wieczyste nr WR1K/00140337/4  sprawdzona poprzez Elektroniczną Centralną Bazę Danych 
Ksiąg Wieczystych 

 Dane o cenach transakcyjnych uzyskane w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr XXXVII/459/2005 Rady 
Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 roku oraz miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przyjęty uchwałą nr VI/125/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 maja 2019 roku 

 Serwis https://serwis.wrosip.pl/imap/ 

 Serwis maps.google.pl 

4. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPERATU SZACUNKOWEGO 

Data sporządzenia operatu szacunkowego 03.08.2020 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny 01.08.2020 

Data, na którą uwzględniono stan przedmiotu wyceny 01.08.2020 

Data oględzin nieruchomości 01.08.2020 

5. OPIS STANU NIERUCHOMOŚCI 

5.1. Stan prawny 

Typ księgi / numer: nieruchomość gruntowa / WR1K/00140337/4 

Dział I: OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Numer działki 38/1 

Identyfikator działki 022305_2.0020.38/1 

Obręb ewidencyjny 0020, RACŁAWICE WIELKIE 

Położenie DOLNOŚLĄSKIE, POWIAT WROCŁAWSKI, GMINA KOBIERZYCE, RACŁAWICE WIELKIE 

Sposób korzystania R – grunty orne 

Przyłączenie (KW, obszar) WR1K / 00070379 / 8, 1,1800 HA 

Numer działki 38/2 

Identyfikator działki 022305_2.0020.38/2 

Obręb ewidencyjny 0020, RACŁAWICE WIELKIE 

Położenie DOLNOŚLĄSKIE, POWIAT WROCŁAWSKI, GMINA KOBIERZYCE, RACŁAWICE WIELKIE 

Sposób korzystania R – grunty orne 

Przyłączenie (KW, obszar) WR1K / 00070379 / 8, 1,1800 HA 

Numer działki 38/3 

Identyfikator działki 022305_2.0020.38/3 

Obręb ewidencyjny 0020, RACŁAWICE WIELKIE 

Położenie DOLNOŚLĄSKIE, POWIAT WROCŁAWSKI, GMINA KOBIERZYCE, RACŁAWICE WIELKIE 

Sposób korzystania R – grunty orne 

Przyłączenie (KW, obszar) WR1K / 00070379 / 8, 1,1800 HA 

Numer działki 38/4 

Identyfikator działki 022305_2.0020.38/4 

Obręb ewidencyjny 0020, RACŁAWICE WIELKIE 

Położenie DOLNOŚLĄSKIE, POWIAT WROCŁAWSKI, GMINA KOBIERZYCE, RACŁAWICE WIELKIE 

Sposób korzystania R – grunty orne 

Przyłączenie (KW, obszar) WR1K / 00070379 / 8, 1,1800 HA 

Obszar całej nieruchomości 1,4670 HA 
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Dział I: SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z NIERUCHOMOŚCIĄ 

Brak wpisów 

Dział II: WŁASNOŚĆ 

Właściciele 

Lista wskazań udziałów w 
prawie 

Udział 1/1  

Osoba fizyczna Mirosław Wojciech M. 

Wzmianki w dziale: 
REP.C. / NOTA / 439483 / 20 - 2020-06-09, 17:04:17 
DZ. KW. / WR1K / 56298 / 20 / 1 - 2020-06-23, 13:25:22 - WPIS WŁASNOŚCI / 
WSPÓŁWŁASNOŚCI 

Dział III: PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA oraz DZIAŁ IV: HIPOTEKA 

Brak wpisów 

5.2. Stan techniczno-użytkowy 

Nieruchomość o powierzchni 1,467 ha w kształcie zbliżony do wąskiego i długiego prostokąta o 

wymiarach ok. 40 m / 360 m. Teren płaski. Dojazd do nieruchomości drogą gminną - częściowo 

asfaltową, częściowo nieutwardzoną polną. 

Zestawienie klasoużytków w obrębie nieruchomości: 

1. Działka nr 38/1: RII – 4192 m2; RIIIa – 680 m2; RIIIb 798 m2 – razem 5670 m2 

2. Działka nr 38/2: RII – 3000 m2 – razem 3000 m2 

3. Działka nr 38/3: RII – 2979 m2; RIIIb – 21 m2 – razem 3000 m2 

4. Działka nr 38/4: RII – 3000 m2 – razem 3000 m2 

Media dostępne w drodze przy nieruchomości: woda, energia elektryczna, gaz 

 

5.3. Stan zagospodarowania 

Teren nieogrodzony, niezabudowany, niezalesiony, użytkowany jak grunt pod uprawy rolne 
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5.4. Stan otoczenia 

Bezpośrednie otoczenie: niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, 

istniejące już domy jednorodzinne, grunty orne, tereny zalesione 

Dalsze otoczenie: łąki, pola uprawne, las 

Dojazd i komunikacja: dojazd do centrum Wrocławia - komunikacja zbiorowa podmiejska oraz 

indywidualna 

Zagrożenia i zanieczyszczenia: nie stwierdzono 

Poniższa mapa przedstawia lokalizację wycenianej nieruchomości: 

 

6. WSKAZANIE PRZEZNACZENIA WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI 

Przedmiotowa nieruchomość leży na terenie objętym dwoma miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. 

Działka 38/1, 38/2 oraz 2/3 powierzchni działki 38/3 leżą na terenie planu przyjętego uchwałą nr 

XXXVII/459/2005 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2005 roku, który wskazuje przeznaczenie 

jako tereny rolnicze, oznaczone symbolem R. Najważniejsze postanowienia dotyczące tego terenu: 

§ 5. 

Określa się, ograniczone liniami rozgraniczającymi tereny: 

1) rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe: 

użytki rolne wraz z drogami śródpolnymi i urządzeniami melioracji podstawowej, 
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2) ekosystemów wodno-łąkowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WŁ, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe: tereny rolne – łąki, 

3) lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe: 

lasy wraz z drogami śródleśnymi i urządzeniami melioracji podstawowej, 

4) wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS, dla których ustala 

się przeznaczenie podstawowe: rowy melioracyjne, 

5) dróg oznaczone na rysunku planu symbolami KDL1 i KDL2, dla których ustala się przeznaczenie 

podstawowe: drogi klasy “L” lokalne, 

6) dróg śródpolnych oznaczonych na rysunku planu nr 1 symbolem KDg, dla których ustala się 

przeznaczenie podstawowe: drogi transportu rolnego. 

§ 6. 

W granicach terenu objętego planem nie występują obszary wymagające określenia zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego. 

§ 7. 

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) zakaz: 

a) zakazuje się odprowadzania nieczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz 

powierzchniowych, 

b) na terenach oznaczonych symbolem WŁ lokalizacji wszelkich obiektów hodowlanych oraz trwałego 

składowania surowców i materiałów masowych, 

2) dla terenów oznaczonych symbolem ZL obowiązek zachowania istniejącego drzewostanu, 

3) w granicach terenu objętego planem znajdują się, oznaczone na rysunku planu, prawem chronione 

stanowiska występowania flory ściśle chronionej. 

1/3 powierzchni działki 38/3 oraz działka 38/4 leżą na terenie planu przyjętego uchwałą nr VI/125/2019 

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 31 maja 2019 roku, który wskazuje przeznaczenie jako tereny rolnicze, 

oznaczone symbolem 1R/B. Najważniejsze postanowienia dotyczące tego terenu: 

§ 24.  

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R/B, 2R/B, ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolne, w rozumieniu przepisów odrębnych; 
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2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa zagrodowa. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację, z zachowaniem przepisów 

odrębnych: 

1) obiektów towarzyszących zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym: 

a) infrastruktury technicznej, 

b) miejsc postojowych, 

c) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe; 

2) zieleni. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1: 

1) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie przez właściciela lub władającego terenem, 

wymaganych standardów zamieszkiwania na terenach sąsiednich w tym zachowanie dopuszczalnego 

poziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości transportu; 

2) dopuszcza się lokalizację nowych rowów melioracyjnych; 

3) ustala się zakaz: 

a) lokalizowania silosów, 

b) lokalizowania obiektów hodowlanych o obsadzie większej niż: 

- dla koni i źrebaków – 1,2 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP), 

- dla krów, buhajów, jałówek i cieląt – 2 Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP), 

- dla kóz, jeleni i danieli – 1,5 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP), 

- dla knurów, macior, warchlaków i prosiąt – 2 Duże Jednostki Przeliczeniowe (DJP), 

- dla tryków, owiec, jagniąt i jarlaków – 1 Dużą Jednostkę Przeliczeniową (DJP), 

- dla lisów, jenotów, norek, tchórzy, nutrii i szynszyli – 0,025 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP), 

- dla kur, kaczek, gęsi, indyków, strusi, perlic, przepiórek i gołębi – 0,4 Dużej Jednostki Przeliczeniowej 

(DJP), 

- dla psów – 0,5 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP), 

- dla królików – 0,7 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP), 

- dla innych nie wymienionych wyżej zwierząt – 0,01 Dużej Jednostki Przeliczeniowej (DJP), 
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c) lokalizowania obiektów gospodarskich o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 150 m2, 

d) działalności związanej z peletowaniem słomy, 

e) trwałego składowania surowców i materiałów masowych, 

f) przechowywania i magazynowania ścieków i odchodów zwierzęcych, toksycznych środków 

chemicznych, magazynowania paliw i substancji ropopochodnych, składowania i utylizacji odpadów 

komunalnych i niebezpiecznych, 

g) działalności związanej z obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub 

wulkanizacyjnymi mechanicznych pojazdów rolniczych. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania 

zabudowy: 

1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 25% powierzchni działki budowlanej; 

2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 60% powierzchni działki budowlanej; 

3) intensywność zabudowy: 

a) minimalna - 0, 

b) maksymalna - 0,5; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości: 

a) dla terenu 1R/B - 6 m od strony drogi publicznej klasy dojazdowej 1KDD oraz drogi wewnętrznej 

1KDW, 

b) dla terenu 2R/B - 6 m od strony drogi publicznej klasy lokalnej 1KDL oraz drogi wewnętrznej 1KDW; 

5) maksymalna wysokość zabudowy: 

a) dla budynków: 

- zagrodowe budynki mieszkalne - 12m, 

- budynki gospodarcze i garaże wolnostojące - 7m, 

b) dla budowli: 

- wiaty, altany - 5m, 

- pozostałe - 15m; 

6) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych; 
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7) zasady kształtowania dachów: 

a) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych, o 

spadkach połaci dachowych od 25° - 45°, 

b) kryte dachówką, blachodachówką lub blachą na rąbek stojący, z wyłączeniem gontu papowego i 

papy, w kolorach: ceglastym, brązowym, szarym lub czarnym, 

c) symetrię dachu dla budynków wielobryłowych należy zapewnić w odniesieniu do całej bryły budynku 

lub odrębnie dla poszczególnych brył budynku (względem ich kalenic), 

d) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych nie dotyczą lukarn, świetlików, zadaszeń wejść do 

budynków i tarasów, wiat, altan oraz budynków gospodarczych i garażowych (wolnostojących lub 

dobudowanych do bryły budynku mieszkalnego), 

e) suma powierzchni tarasu, lukarn, świetlików i budynków garażowych dobudowanych do bryły 

budynku mieszkalnego, nie może przekroczyć 35% powierzchni rzutu dachu budynku; 

8) ustala się wskaźnik co najmniej 3000 m2 powierzchni działki budowlanej na 1 lokal mieszkalny 

w zabudowie zagrodowej. 

5. Na terenach, o których mowa ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 

komunikacyjnej 

- dojazd do terenów dopuszcza się z dróg przyległych do terenów. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania 

pojazdów: 

1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jedno gospodarstwo rolne; 

2) nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny; 

3) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych w dowolnej formie, z uwzględnieniem przepisów 

odrębnych dotyczących miejsc postojowych. 
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7. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU 

7.1. Analiza rynku lokalnego 

Ze względu na charakter wycenianej nieruchomości określono: 

a) Rodzaj rynku – obrót nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przeznaczonymi pod 

uprawy rolne oraz pod zabudowe zagrodową 

b) Obszar rynku – powiat wrocławski, gminy Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Żórawina, Siechnice, 

Mietków, Sobótka 

c) Okres badania cen – z uwagi na dość małą ilość transakcji okres badania cen wydłużono do 2,5 

roku wstecz od dnia wyceny 

W toku analizy rynku stwierdzono, iż poniżej zestawione cechy nieruchomości gruntowych 

przeznaczonych na cele rolne mają naistotniejszy wpływ na kształtowanie się cen: 

1) Lokalizacja – uwzględniono odległość od ciągów komunikacyjnych i zwartej zabudowy wsi, 

dojazd 

2) Powierzchnia działki – w przypadku gruntów rolnych im większa powierzchnia tym 

nieruchomość bardziej atrakcyjna 

3) Kształt działki – czy działki wchodzące w skład nieruchomości sąsiadują ze sobą, czy kształt i 

wymiary nieruchomości są korzystne bądź niekorzystne pod względem upraw rolnych 

4) Klasa gleby – użytki w obszarze badanych gruntów występowały w klasie od RI do RIV. 

Dominującą klasą była RIII. 
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Rynek nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu rolnym nie jest aż tak żywym i płynnym rynkiem jak 

np. rynek nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, w związku z tym ilość transakcji jest 

dość ograniczona. Zauważono, że średnia cena hektara na badanym obszarze to niespełna 40.000 zł. 

Z kolei dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę zagrodową, największy wpływ 

na cenę mają poniższe cechy: 

1) Lokalizacja – uwzględniono odległość od ciągów komunikacyjnych i zwartej zabudowy wsi, 

dojazd 

2) Powierzchnia działki – w przypadku gruntów pod zabudowę zagrodową większa powierzchnia 

tym nieruchomość bardziej atrakcyjna 

3) Kształt działki – czy działki wchodzące w skład nieruchomości sąsiadują ze sobą, czy kształt i 

wymiary nieruchomości są korzystne bądź niekorzystne pod względem zagospodarowania 

4) Uzbrojenie – czy działka jest uzbrojona w media woda, prąd, gaz, kanalizacja lub media te 

znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie (np. w drodze dojazdowej) 

7.2. Tranakcje sprzedaży nieruchomości podobnych (pod uprawy rolne) 

W wyniku analizy rynku wyodrębniono transakcje na nieruchomościah podobnych i zestawiono je w 

poniższej tabeli: 

 
Data 

transakcji 
Obręb Gmina Powierzchnia [ha] Cena Cena/ha 

1 2018-03-21 Zachowice Kąty Wrocławskie 36900  166 000 zł   44 986 zł  

2 2018-03-26 Sadków Kąty Wrocławskie 28500  179 550 zł   63 000 zł  

3 2018-05-18 
Pustków 

Wilczkowski 
Kobierzyce 46100  200 000 zł   43 384 zł  

4 2018-09-26 
Pietrzykowice-

Rybnica 
Kąty Wrocławskie 28622  130 000 zł   45 420 zł  

5 2018-10-23 Małkowice Kąty Wrocławskie 56700  363 000 zł   64 021 zł  

6 2018-12-11 Królikowice Kobierzyce 16993  85 000 zł   50 021 zł  

7 2018-12-12 
Pietrzykowice-

Rybnica 
Kąty Wrocławskie 10306,00  65 000 zł   63 070 zł  

8 2019-12-09 Szczepankowice Kobierzyce 54669  356 000 zł   65 119 zł  

9 2020-02-06 Pełczyce Kobierzyce 15000  75 000 zł   50 000 zł  

10 2020-02-27 Jaszowice Kobierzyce 18000  110 000 zł   61 111 zł  

11 2020-03-12 Wierzbice Kobierzyce 48300  302 500 zł   62 629 zł  

12 2020-03-20 Kobierzyce Kobierzyce 21700  92 225 zł   42 500 zł  

 

Cmin Cmax Cśr C = Cmax - Cmin 

42 500 zł 65 119 zł 54 605 zł 22 619 zł 
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7.3. Tranakcje sprzedaży nieruchomości podobnych (pod zabudowę zagrodową) 

W wyniku analizy rynku wyodrębniono transakcje na nieruchomościah podobnych i zestawiono je w 

poniższej tabeli: 

 
Data 

transakcji 
Obręb Gmina Powierzchnia [m2] Cena Cena/m2 

1 2019-01-22 Mirosławice Sobótka 1212  65 100 zł   54 zł  

2 2019-12-12 Kotowice Siechnice 1503  88 000 zł   59 zł  

3 2020-01-14 Strzeganowice Kąty Wrocławskie 8440  420 000 zł   50 zł  

4 2020-01-16 Żerniki Małe Kobierzyce 14200  450 000 zł   32 zł  

5 2020-01-23 Smolec Kąty Wrocławskie 4406  318 160 zł   72 zł  

6 2020-03-13 Milin Mietków 1800  130 000 zł   72 zł  

7 2020-03-13 Smolec Kąty Wrocławskie 4500  330 159 zł   73 zł  

8 2020-03-13 Smolec Kąty Wrocławskie 4400  326 705 zł   74 zł  

9 2020-04-30 Proszkowice Mietków 1500  95 000 zł   63 zł  

10 2020-05-14 Smolec Kąty Wrocławskie 4007  317 562 zł   79 zł  

11 2020-05-15 Sadków Kąty Wrocławskie 1658  108 300 zł   65 zł  

 

Cmin Cmax Cśr C = Cmax - Cmin 

32 zł 79 zł 63 zł 48 zł 

 

8. RODZAJ OKREŚLANEJ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ PROCEDURA WYCENY 

8.1. Rodzaj określanej wartości nieruchomości 

Wartość rynkową (WR) określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu. 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wartość tę 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. Przy określaniu 

wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób 

użytkowania, przeznaczenie, stopień wyposażenia w urządzenia. 

8.2. Przesłanki wyboru sposobu wyceny 

Wybory metody zastosowanej do określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości 

dokonano uwzględniając: 

 Postanowienia obowiązujących przepisów prawnych regulujących tryb, zasady i metody wyceny 

nieruchomości, 
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 Cel wyceny, 

 Wyniki analizy rynku lokalnego nieruchomości podobnych, 

 Wyniki analizy podaży i popytu na nieruchomości o zbliżonej wartości użytkowej na rynku 

lokalnym, 

 Lokalizację i rodzaj nieruchomości, 

 Informacje rynkowe o stawkach czynszów, cenach rynkowych i podstawowych atrybutach 

cenotwórczych. 

8.3. Wybór podejścia, metody i techniki wyceny 

P Po uwzględnieniu celu i zakresu wyceny, przeznaczenia nieruchomości, jej stanu prawnego oraz 

danych rynkowych o podobnych nieruchomościach, wybrano podejście porównawcze i metodę 

korygowania ceny średniej, jako procedurę wyceny. 

Przy stosowaniu metody korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z właściwego rynku 

nieruchomości co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, dla których znane są ceny 

transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości 

będącej przedmiotem wyceny określa się poprzez korektę średniej ceny nieruchomości podobnych 

współczynnikami korygującymi.  

Zgodnie z Notą Interpretacyjną nr 1 Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny, procedura wyceny 

metodą korygowania ceny średniej obejmuje następujące kroki: 

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

stanowiącego podstawę wyceny,  

 5.2.2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 

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

nieruchomości. 

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

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

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

skali cech rynkowych. 

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

ustalenie ceny minimalnej (Cmin) i ceny maksymalnej (Cmax). 
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5.2.8. Podanie charakterystyki nieruchomości o cenie minimalnej (Cmin) i nieruchomości o cenie 

maksymalnej (Cmax), z wyeksponowaniem ich ocen w odniesieniu do przyjętej skali cech rynkowych. 

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

korygujących oraz obliczenie zakresów współczynników korygujących dla poszczególnych cech 

rynkowych. 

5.2.10. Określenie wielkości współczynników korygujących, wynikających z ocen wycenianej, 

nieruchomości z uwzględnieniem określonych granic i położenia ceny średniej w przedziale [Cmin , 

Cmax]. Nie wyklucza się innych sposobów ustalania wielkości współczynników korygujących cenę 

średnią. 

5.2.11. Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 

𝑊 = 𝐶ś𝑟  ∑ 𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

 

gdzie: 

ui – wartość i-tego współczynnika korygującego, 

n – liczba współczynników korygujących. 

Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości jednostkowej i liczby 

jednostek porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy lokalu). 
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9. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Z uwagi na zróżnicowanie przeznaczenia w obrębie wycenianej nieruchomości – działki 38/1, 38/2 i 

38/3 zostały według poziomu cen dla nieruchomości przeznaczonych pod uprawy rolne, natomiast 

działka na 38/4 według poziomu cen dla nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zagrodową. 

9.1. Określenie wartości działek o przeznaczeniu pod uprawy rolne 

9.1.1. Określenie cech rynkowych 

W wyniku analizy rynku lokalnego określono cechy, mające największy wpływ na zróżnicowanie cen 

nieruchomości podobnych: 

Cecha rynkowa Ocena Opis 

Lokalizacja 

Dobra 
Uwzględniono: 

Odległość od ciągów komunikacyjnych i zwartej zabudowy wsi, dojazd 
Średnia 

Słaba 

Powierzchnia 
działki 

Duża Powyżej 2,5 ha 

Średnia Pomiędzy 1,5 a 2,5 ha 

Mała Poniżej 1,5ha 

Kształt działki 

Korzystny Uwzględniono: czy działki wchodzące w skład nieruchomości sąsiadują ze 
sobą, czy kształt i wymiary nieruchomości są korzystne bądź niekorzystne 

pod względem upraw rolnych 
Średnio 

korzystny 

Klasa gleby 
Średnia Dominujące klasoużytki RIII i RIV 

Dobra Dominujące klasoużytki RI i RII 

9.1.2. Analiza trendu czasowego 

Z uwagi na dość małą próbę statystyczną, nie można obliczyć wiarygodnego współczynnika trendu. 

Mając na względzie krótki okres badania cen oraz znajomość rynku, przyjęto zmienność cen na 

poziomie równym 0. 

9.1.3. Określenie wag cech rynkowych 

Uwzględniając wyniki własnej analizy dotyczącej kształtowania się cen w zależności od ich 

charakterystyki, przyjęto następujące wagi cech: 

 

 

 

 

Lp Cecha Waga Zakres kwotowy cechy 

1 Lokalizacja 25% 5 655 zł 

2 Powierzchnia działki 25% 5 655 zł 

3 Kształt działki 25% 5 655 zł 

4 Klasa gleby 25% 5 655 zł 

razem 100% 22 619 zł 
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9.1.4. Obliczenie wartości współczynników korygujących 

Cmax = 65 119 zł/ha 

Cmin = 42 500 zł/ha 

Cśr = 54 605 zł/ha 

Wd = Cmin/Cśr = 0,778 

Wg = Cmax/Cśr = 1,192 

Cecha Nieruchomość wyceniana 

Lokalizacja Dobra 

Powierzchnia działki Mała 

Kształt działki Korzystny 

Klasa gleby Dobra 

9.1.5. Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości 

Cechy rynkowe Waga Cechy 
Zakres współczynników 

Współczynnik Ui 

Wd Wg 

Lokalizacja 25% 0,194 0,298 0,298 

Powierzchnia działki 25% 0,194 0,298 0,194 

Kształt działki 25% 0,194 0,298 0,298 

Klasa gleby 25% 0,194 0,298 0,298 

Razem  0,778 1,192 1,088 

Średnia wartość rynkowa nieruchomości [zł/ha] 54 605 

Wartość jednostkowa wycenianej nieruchomości [zł/ha] 59 410 

Powierzchnia działki 38/1 [ha] 0,567 

Powierzchnia działki 38/2 [ha] 0,300 

Powierzchnia działki 38/3 [ha] 0,300 

Wartość działki 38/1 [zł] 33 685,47  34 000 

Wartość działki 38/2 [zł] 17 823  18 000 

Wartość działki 38/3 [zł] 17 823  18 000 

Wartość razem [zł] 70 000 
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9.2. Określenie wartości działek o przeznaczeniu pod zabudowę zagrodową 

9.2.1. Określenie cech rynkowych 

W wyniku analizy rynku lokalnego określono cechy, mające największy wpływ na zróżnicowanie cen 

nieruchomości podobnych: 

Cecha rynkowa Ocena Opis 

Lokalizacja 

Dobra 
Uwzględniono: 

Odległość od ciągów komunikacyjnych i zwartej zabudowy wsi, dojazd 
Średnia 

Słaba 

Powierzchnia 
działki 

Duża Powyżej 5.000 m2 

Średnia Pomiędzy 2.000 a 5.000 m2 

Mała Poniżej 2.000 m2 

Kształt działki 
Korzystny Uwzględniono: czy działki wchodzące w skład nieruchomości sąsiadują ze 

sobą, czy kształt i wymiary nieruchomości są korzystne bądź niekorzystne 
pod względem upraw rolnych 

Średnio 
korzystny 

Uzbrojenie 

Pełne Woda, prąd, gaz, kanalizacja 

Niepełne Przynajmniej jedno z: woda, prąd gaz, kanalizacja 

Brak Brak uzbrojenia 

9.2.2. Analiza trendu czasowego 

Z uwagi na dość małą próbę statystyczną, nie można obliczyć wiarygodnego współczynnika trendu. 

Mając na względzie krótki okres badania cen oraz znajomość rynku, przyjęto zmienność cen na 

poziomie równym 0. 

9.2.3. Określenie wag cech rynkowych 

Uwzględniając wyniki własnej analizy dotyczącej kształtowania się cen w zależności od ich 

charakterystyki, przyjęto następujące wagi cech: 

 

 

 

 

9.2.4. Obliczenie wartości współczynników korygujących 

Cmax = 79 zł/m2 

Cmin = 32 zł/m2 

Cśr = 48 zł/m2 

 

 

 

Wd = Cmin/Cśr = 0,667 

Wg = Cmax/Cśr = 1,667 

Lp Cecha Waga Zakres kwotowy cechy 

1 Lokalizacja 40% 19,5 zł 

2 Powierzchnia działki 20% 9,5 zł 

3 Kształt działki 20% 9,5 zł 

4 Uzbrojenie 20% 9,5 zł 

razem 100% 48 zł 
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Cecha Nieruchomość wyceniana 

Lokalizacja Dobra 

Powierzchnia działki Średnia 

Kształt działki Korzystny 

Uzbrojenie Niepełne 

9.2.5. Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości 

Cechy rynkowe Waga Cechy 
Zakres współczynników 

Współczynnik Ui 

Wd Wg 

Lokalizacja 40% 0,267 0,667 0,667 

Powierzchnia działki 20% 0,133 0,333 0,233 

Kształt działki 20% 0,133 0,333 0,333 

Uzbrojenie 20% 0,133 0,333 0,233 

Razem 100% 0,667 1,667 1,466 

Średnia wartość rynkowa nieruchomości [zł/m2] 48 

Wartość jednostkowa wycenianej nieruchomości [zł/ m2] 70,37 

Powierzchnia działki 38/4[m2] 3000 

Wartość działki 38/4 [zł] 211 110 

Wartość po zaokrągleniu [zł] 210 000 

 

9.3. Wartość całej nieruchomości 

Wartość całej nieruchomości  stanowiącej przedmiot wyceny stanowi sumę wartości wszystkich działek 

i wynosi: 

WN = 70 000 zł + 210 000 zł = 280 000 zł 

9.4. Oszacowanie wartości nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży 

Wartość dla wymuszonej sprzedaży definiuje się jako kwotę pieniężną, którą można otrzymać z tytułu 

sprzedaży nieruchomości w okolicznościach, w których sprzedający znajduje się pod presją 

konieczności sprzedaży. Przy określaniu wartości dla wymuszonej sprzedaży należy wziąć pod uwagę 

to, że zbywca znajduje się w sytuacji przymusowej, co powoduje, że czas eksponowania nieruchomości 

na rynku jest zwykle zbyt krótki, aby można było uzyskać cenę rynkową. 

Wartość ta powinna odzwierciedlać kwotę, jaką gotów jest zaakceptować sprzedający przy sprzedaży 

wymuszonej. Powinna ona również odzwierciedlać konkretne i ważne dla niego okoliczności, znane 

rzeczoznawcy majątkowemu, a nie okoliczności w jakich działałby hipotetyczny sprzedający według 

definicji wartości rynkowej. 
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W wyniku przeprowadzonej analizy rynku lokalnego określono czynniki mające wpływ na wysokość 

ceny nabycia: 

 koniunktura na rynku nieruchomości uzależniona od czynników makroekonomicznych 

 aktywność lokalnego rynku nieruchomości, której wyznacznikiem jest ilość transakcji 

zawieranych w powiecie i gminie 

 atrakcyjność lokalizacji 

 rodzaj nieruchomości oraz jej stan 

Biorąc pod uwagę powyższe, a także uwzględniając rodzaj nieruchomości, stan prawny oraz lokalne 

uwarunkowania ekonomiczne określono wartość nieruchomości dla potrzeb szybkiej sprzedaży przez 

syndyka z zastosowaniem współczynnika 0,8. 

WSW = 280 000 zł x 0,8 = 224 000 zł 

Przyjęto: WSW = 224 000 zł 

 

 

10. WYNIK KOŃCOWY 

Wartość rynkowa nieruchomości będącej przedmiotem wyceny według stanu na dzień wyceny wynosi: 

280 000 zł 

Słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 

Określona wartość nieruchomości wycenianej mieści się w granicach wyznaczonych ceną minimalną i 

maksymalną nieruchomości podobnych na rynku lokalnym. Z tego względu otrzymany wynik można 

uznać za bliski cenie możliwej do osiągnięcia w obrocie rynkowym. 

Wartość nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży wynosi: 

224 000 zł 

Słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysięcy złotych 
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11. KLAUZE I ZASTRZEŻENIA 

 Podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości stanowiły dokumenty dostarczone przez 
Zleceniodawcę. 

 Wyłącza się odpowiedzialność autora operatu za ukryte wady prawne wycenianej nieruchomości, 
których autor nie mógł zidentyfikować na podstawie uzyskanej dokumentacji. 

 Operat może być wykorzystany w celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od 
daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych, przeznaczenia lub 
istotne zmiany relacji popytu i podaży na rynku. 

 Rzeczoznawca Majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez jego zgody 
przez osoby trzecie i do innego celu niż określony w pkt. 2 niniejszego operatu. 

 Wartość rynkowa nieruchomości została określona bez uwzględnienia kosztów transakcji kupna-
sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat. 

 Oszacowana wartość nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży nie jest wartością rynkową w 
rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, a stanowi tylko szacunkową kwotą jako cenę 
możliwą do uzyskania w krótkim czasie, w związku z koniecznością szybkiego zbycia 
nieruchomości, tak jak ma to miejsce przy postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez 
syndyka. 
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12. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

Widok na przedmiotową nieruchomość: 

  

Widok na otoczenie: 

  


