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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

Adres nieruchomości: 
województwo łódzkie, powiat brzezioski, miasto Brzeziny, obręb 6, ulica Małczewska 55A, działki gruntu o numerze  
ewidencyjnym  1630, 1631, 1632  o łącznej powierzchni 0,5362 ha. 

Określenie     przedmiotu 
wyceny: 

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, 
położonej w mieście Brzeziny w obrębie 6 przy ul. Małczewskiej 55A. Nieruchomośd 
składa się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych 1630, 1631, 1632  dla której Sąd 
Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr 
LD1B/00020652/4. 
Działka nr 1632 zabudowana jest murowanym  budynkiem biurowo - usługowym oraz 
budynkiem hali magazynowej o konstrukcji lekkiej. 
Budynek biurowo - usługowy jest obiektem parterowy, bez podpiwniczenia, 
wybudowany na przełomie lat 2002 / 2004. Budynek wykonany jest w konstrukcji 
tradycyjnej. Fundamenty betonowe. Ściany budynku murowane z cegły i pustaka. 
Kominy murowane. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy, kryty papą. 
Poład dachu ocieplana wełną mineralną i  wykooczona płytami kartonowo-gipsowymi. W 
połaci dachu zamontowane okna. Stolarka okienna PCV i częściowo drewniana. Części 
okien wyposażona w zewnętrzne rolety antywłamaniowe. Na terenie obiektu 
rozprowadzona instalacja monitoringu, system alarmu oraz instalacja przeciw pożarowa. 
Do budynku doprowadzona sied energii elektrycznej, sied wodociągowa oraz sied 
telefoniczna, kanalizacja - w ulicy brak przyłącza. Kanalizacja lokalna - szambo - według 
oświadczenia właściciela nieruchomości. Parametry użytkowe: powierzchnia zabudowy: 
139 m

2
; powierzchnia użytkowa budynku ok 120 m

2
 . 

Budynek hali magazynowej wybudowany na podstawie Decyzji nr 256/2009 z dnia 17 
września 2009 r. Starosty Brzezioskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 
pozwolenia na budowę. Obiekt parterowy o konstrukcji lekkiej - stalowej, posadowiony 
na fundamentach. Wrota automatycznie suwane. Zgodnie z ww. decyzją kategoria 
obiektu XVIII. Dane techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy: 253,73 m

2
, 

powierzchnia użytkowa : 247,45 m
2
, powierzchnia całkowita: 253,73 m

2
, kubatura: 

1700,03 m
3
. 

Zakres wyceny 
Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości 
gruntowej zabudowanej. 

Cel wyceny: 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości 
gruntowej zabudowanej dla potrzeb sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym 
prowadzonym przez Pana Andrzeja Jóźwiaka, Komornika Sądowego działającego przy 
Sądzie Rejonowym w Brzezinach, mającego kancelarię w Brzezinach przy ul. Lasockich 
33.   

Metoda wyceny:  
Dla określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej zastosowano 
podejście porównawcze, metodę porównywania parami. 

Data określenia wartości 
rynkowej: 

13 listopada 2020 roku 

 
Wartośd rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w mieście Brzeziny w obrębie 6 
przy ul. Małczewskiej 55A uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1B/00020652/4 określona dla potrzeb sprzedaży w 

postępowaniu egzekucyjnym w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych wynosi: 

568 000 zł 
słownie: piędset sześddziesiąt osiem tysięcy złotych  

 

Opracowanie: 

 
 
Renata Kendziorska nr. upr 7136 
 
 

Data sporządzenia operatu: 23 listopada 2020 roku 

 

 



KM 3351/18  
 

Rzeczoznawca Majątkowy Renata Kendziorska nr upr. 7136  3 

 

Spis treści 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY ............................................................................................................................ 3 

2. CEL WYCENY ......................................................................................................................................................... 4 

3. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO................................................................................... 4 

3.1 PODSTAWA FORMALNA WYCENY ...................................................................................................................... 4 

3.2 PODSTAWY MATERIALNO – PRAWNE ................................................................................................................ 4 

3.3 ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH ................................................................................................................ 4 

3.4 MATERIAŁY POMOCNICZE .................................................................................................................................. 5 

4. DATY ISTOTNE DLA PROCESU WYCENY ................................................................................................................ 5 

5. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI ...................................................................................................... 5 

5.1 STAN PRAWNY ................................................................................................................................................... 5 

5.2 STAN EWIDENCYJNY ........................................................................................................................................... 6 

5.3 STAN PRAWNY DROGI DOJAZDOWEJ ................................................................................................................. 7 

5.4 STAN TECHNICZNO – UŻYTKOWY NIERUCHOMOŚCI ......................................................................................... 7 

6. OPIS I OKREŚLENIE PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ..... 15 

7. METODYKA OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ............................................................................... 17 

7.1 UWARUNKOWANIA PRAWNE WYCENY ........................................................................................................... 17 

7.2 SPOSÓB WYCENY ............................................................................................................................................. 18 

8. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI .................................................................................. 19 

8.1 ANALIZA GRUNTY ZABUDOWANE .................................................................................................................... 19 

8.2 ANALIZA GRUNTY ROLNE. ................................................................................................................................ 23 

8.3 ANALIZA GRUNTY POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ Z DOPUSZCZENIEM USŁUG NIEUCIĄŻLIWYCH. ............ 26 

9. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ........................................................................................................ 26 

9.1 OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU PORÓWNAWCZYM ............................................... 26 

9.1.1 OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI CZĘŚD ZABUDOWANA ............................................................... 26 

10. OKREŚLENIE WARTOŚCI WYDZIELONYCH SKŁADNIKÓW NIERUCHOMOŚCI .................................................... 28 

11. WYNIKI KOOCOWE I ANALIZA OTRZYMANYCH WYNIKÓW .............................................................................. 29 

12. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA ............................................................................................................................... 29 

13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ..................................................................................................................................... 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

Określenie nieruchomości 
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Nieruchomości gruntowa zabudowana parterowym budynkiem biurowym oraz halą magazynową o konstrukcji 

lekkiej. 

Działka ewidencyjna o nr 1630, 1631, 1632  o powierzchni 0,5362 ha. 

Nieruchomośd położona w mieście Brzeziny w obrębie 6 przy ul. Małczewskiej 55A. 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę 

Wieczystą nr LD1B/00020652/4. 

Zakres wyceny 

Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej. 

2. CEL WYCENY 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej dla 

potrzeb sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym przez Pana Andrzeja Jóźwiaka, Komornika Sądowego 

działającego przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach, mającego kancelarię w Brzezinach przy ul. Lasockich 33.    

3. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

3.1 Podstawa formalna wyceny 

Zlecenie z dnia 20 sierpnia 2020 roku dotyczące ,,wykonania czynności niezbędnych dla sporządzenia opisu i 

oszacowania  nieruchomości położonej: 95-060 Brzeziny, ul. Małczewska, działka 1630, 1631, 1632  dla której Sąd 

Rejonowy w Brzezinach prowadzi księgi wieczyste o numerze KW nr LD1B/00020652/4", Pana Andrzeja Jóźwiaka, 

Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach, mającego kancelarię w Brzezinach przy 

ul. Lasockich 33. Sprawa KM o numerze 3351/18.  

3.2 Podstawy materialno – prawne 

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 65 z późn.  

zm.) -UoGN; 

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

operatu szacunkowego (Dz. U. 19 listopada 2019 r. Poz. 2250) - RWNSOS; 

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 sierpnia 2016 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu 

przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości (Dz. U. 2016r. poz.1263); 

4. Ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) - 

UoKWiH; 

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) – k.c.; 

6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 

1578) - KPC;  

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków (Obwieszczenie MIiR z dnia 3 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków 

Dz.U.2019.0.393) - REGiB; 

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 

471. 782, 1086, 1378) - UoPZP; 

9. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017  poz. 1161z 2020 r. poz. 471.);  

10. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000) – UoODO; 

11. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2012 roku o sygnaturze II CSK 369/11 (źródło LEX). 

3.3 Źródła danych merytorycznych 

1. Wizja lokalna oraz wywiad terenowy przeprowadzone w dniu 18 września 2020 roku; 

2. UCHWAŁA nr XXVII/120/04 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny 
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3. Wypis z rejestru gruntów z dnia 02 września 2020 roku; 

4. Wypis z kartoteki budynków z dnia 02 września 2020 roku; 

5. Mapa zasadnicza; 

6. Badanie księgi wieczystej o numerze LD1B/00020652/4 stan na datę  18 września 2020 roku; 

7. Przegląd transakcji na rynku lokalnym; 

8. Dokumentacja fotograficzna przedmiotowej nieruchomości i jej sąsiedztwa. 

3.4 Materiały pomocnicze 

1. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny KSWP i KSWS przyjęte przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeo 

Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 12.12.2007 r. obowiązujące od 01.03.2008 r. wraz z późniejszymi zmianami 

- obecnie do dobrowolnego stosowania. 

4. DATY ISTOTNE DLA PROCESU WYCENY 

Operat sporządzono w dniu: 23 listopada 2020 r. 

Wartość nieruchomości określono na dzieo: 13 listopada 2020 r. 

Stan przedmiotu wyceny określono na dzieo: 18 września 2020 r. 

Data oględzin: 18 września 2020 r. 

Data wszczęcia egzekucji z nieruchomości 23 listopada 2018 r. 

5. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI  

Stosownie do art. 5 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami – UoGN (Dz.U. 2020 poz. 65) przez stan nieruchomości 

należy rozumied stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno – użytkowy, stopieo wyposażenia w urządzenia 

infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkośd, charakter i stopieo zurbanizowania 

miejscowości, w której nieruchomośd jest położona. 

5.1 Stan prawny  

Badanie księgi wieczystej stan na datę 18 września 2020 r.  

Księga wieczysta nr LD1B/00020652/4 

Nieruchomośd gruntowa 

Dział I: Oznaczenie nieruchomości 

Działki ewidencyjne: 

Numer działki: 1630. 

Identyfikator działki: 102101_1.0006.1630 

Obręb: 0006 Brzeziny 

Położenie: województwo łódzkie, powiat brzezioski, gmina Brzeziny M., miejscowośd Brzeziny.  

Ulica: Małczewska 

Sposób korzystania: działka gruntu 

Numer działki: 1631. 

Identyfikator działki: 102101_1.0006.1631 

Obręb: 0006 Brzeziny 

Położenie: województwo łódzkie, powiat brzezioski, gmina Brzeziny M., miejscowośd Brzeziny.  

Ulica: Małczewska 

Sposób korzystania: działka gruntu 

Numer działki: 1632. 

Identyfikator działki: 102101_1.0006.1632 

Obręb: 0006 Brzeziny 

Położenie: województwo łódzkie, powiat brzezioski, gmina Brzeziny M., miejscowośd Brzeziny.  
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Ulica: Małczewska 

Sposób korzystania: działka gruntu 

Obszar całej nieruchomości: 0,5362 ha. 

Dział I-SP: Spis praw związanych z własnością 

Brak wpisów 

Dział II: Własnośd 

Właściciel:  

ECOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, BRZEZINY, 10156674600000 

Dział III: Prawa, roszczenia i ograniczenia 

Ostrzeżenie 

CZYNI SIĘ WZMIANKĘ O TOCZĄCEJ SIĘ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ NINIEJSZĄ KSIĘGĄ WIECZYSTĄ, 

PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BRZEZINACH ANDRZEJA JÓŹWIAKA, W 

SPRAWIE KM 3351/18 Z WNIOSKU SGB - BANKU Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): SGB - BANK S.A., 

POZNAO, 004848247 

Dział IV: Hipotek 

Hipoteka umowna w kwocie 225 000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia pięd tysięcy zł).  

ROSZCZENIA WYMIENIONE W OŚWIADCZENIU BANKU Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2015R., UMOWA O KREDYT 

INWESTYCYJNY NR INW/10/2014/15812 Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2014R. ZMIENIONA ANEKSEM NR 01/2014 Z DNIA 14 

PAŹDZIERNIKA 2014R. 

Wierzyciel hipoteczny: SGB-BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I ODDZIAŁ W ŁODZI, POZNAO, 004848247 

5.2 Stan ewidencyjny 

Badanie kartoteki budynków stan na datę 18 września 2020 roku.  

Wypis z kartoteki budynków stanowi załącznik do operatu szacunkowego. 

Tabela 1. Dane według kartoteki budynków. 

Nr ewid. 

budynku 

Adres 

budynku 
Funkcja budynku 

Kondygnacje 

n/p 

Powierzchnia 

zabudowy [m] 
Materiał 

1632;1 

Brzeziny 

Małczewska 

55A, działka 

nr 1632 

1.Zbiorniki silosy i budynki magazynowe 1/0 150 Mur 

Rok zakooczenia budowy: brak danych 

Informacje dodatkowe: 

Ognioodpornośd konstrukcji: ściany niepalne, strop niepalny, dach niepalny 

Instalacje: wodociąg z sieci, kanalizacja brak, CO brak, CW brak, gaz brak, prąd z sieci, telefon z sieci 

Badanie wypisu z rejestru gruntów stan na datę 18 września 2020 roku.  

Tabela 2. Dane według ewidencji gruntów. 

Lp. Nr Obrębu Nr działki Księga wieczysta 
Oznaczenie 

użytku 
Pow. użytków (ha) Pow. działki (ha) 

1. 

6 

1630 

LD1B/00020652/4 

R  RIVa 

R  RIVb 

0,1607 

0,0241 
0,1848 

2. 1631 R  RIVa 0,1516 0,1740 
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R  RIVb 0,0224 

3. 1632 

Br  RIVa  

R  RIVa 

RIVb 

0,0225 

0,1327 

0,0222 

0,1774 

Razem powierzchnia 0,5362 

UWAGA: Brak rozbieżności w zapisach pomiędzy księgą wieczystą a ewidencją gruntów. 

Mapa 1: Mapa zasadnicza 

 

źródło: mapa zasadnicza 

5.3 Stan prawny drogi dojazdowej 

Na podstawie badania rejestru gruntów w Starostwie Powiatowym w Brzezinach stwierdzono, iż przedmiotowa 

nieruchomośd posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - zjazd na nieruchomośd z ulicy Małczewska - droga nr 

2912E zaliczona do dróg powiatowych. 

5.4 Stan techniczno – użytkowy nieruchomości 
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Lokalizacja i czynniki środowiskowe
1
 

Przedmiotowa nieruchomośd położona jest w zachodnio - południowej części miasta Brzeziny przy ulicy Małczewskiej.  

Brzeziny to miasto położone w centralnej części województwa łódzkiego, w zasięgu podmiejskiego pasma urbanizacji 

Aglomeracji Łódzkiej oraz obszaru metropolitalnego Łodzi (odległośd do stolicy województwa wynosi około 20 km). 

Miasto, pełniące funkcję siedziby powiatu. 

 

Miasto Brzeziny sąsiaduje z jedną gminą – jest otoczone gminą wiejską Brzeziny. Trzon układu komunikacyjnego 

miasta stanowi droga krajowa nr 72 (Konin – Rawa Mazowiecka) oraz drogi wojewódzkie nr 715, 708 i 704, a 

uzupełnienie sied dróg lokalnych, z których największe znaczenie posiada droga powiatowa nr 2912E (do Andrespola). 

W niedalekiej odległości od miasta powstały dwie autostrady – A1 i A2. Miasto nie posiada połączenia kolejowego, 

najbliższy ważny węzeł kolejowy znajduje się w Koluszkach. Najbliższy port lotniczy obsługujący połączenia krajowe i 

zagraniczne położony jest w odległości ok. 30 km od Brzezin – w Łodzi. 

Brzeziny pozsiadają zwartą zabudowę miejską przeciwstawną rozległym terenom otwartym otoczenia, włączonym 

administracyjnie do miasta. Grunty na obszarze Brzezin są własnością miasta, spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu 

Paostwa oraz osób fizycznych (własnośd dominująca).  

Nieruchomości stanowiące własnośd miasta to grunty tworzące gminny zasób nieruchomości oraz przekazane w 

użytkowanie wieczyste, w tym osobom fizycznym. W 2011 r. grunty komunalne stanowiły ok. 8,9% powierzchni 

miasta. Miasto jest właścicielem m.in. parku miejskiego i zielonych skwerów, gruntów pod budownictwem 

spółdzielczym i prywatnym będących w użytkowaniu wieczystym, gruntów pod obiektami jednostek podległych miastu 

(administracja, kultura, sport, oświata, infrastruktura techniczna), gruntów pod drogami gminnymi, gruntów do 

zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe i funkcje produkcyjno – usługowe. Grunty należące do Skarbu 

Paostwa obejmują przede wszystkim istniejące drogi. 

Mapa 2: Lokalizacja przedmiotowej nieruchomości. 

 
 (źródło: http://google.pl/maps). 
Mapa 3: Otoczenie przedmiotowej nieruchomości.   

                                                 
1 Dane z tekstu SUiKZP - Brzeziny 
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(źródło: http://google.pl/maps). 

Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości (wzdłuż ulicy Małczewskiej) stanowią działki z zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną, usługi nieuciążliwe oraz tereny niezagospodarowane i rolne. W dalszym otoczeniu 

znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny zielone, ścisłe centrum miasta w odległości ok 1,8 km 

gdzie zlokalizowane są liczne drobne punkty handlowo - usługowe tj. sklepy, apteki, placówki banków, urzędy, stacja 

benzynowa.  

Przedmiotowa nieruchomośd posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - zjazd na nieruchomośd z ulicy 

Małczewska- droga zaliczona do dróg powiatowych dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej. Natężenie ruchu 

lokalnego i tranzytowego umiarkowane. 

Droga dojzadowa, otoczenie nieruchomości od strony ulicy Małczewskiej 

   

  

Opis zagospodarowania nieruchomości stan na datę 18 września 2020 r. 
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Termin oględzin został wyznaczony na datę 17 września 2020 r. 

Jednakże po kontakcie telefonicznym z Panem Zbigniewem Kukulskim czynności oględzin przedmiotowej 

nieruchomości zostały przełożone i odbyły się w dniu 18 września 2020 r. 

Biegłemu nie udostępniono żadnej dokumentacji techniczno - budowlanej dotyczącej przedmiotowej nieruchomości, 

wszystkie przedstawione dokumenty urzędowe dotyczyły zabudowanej działki nr 1633 nie będącej przedmiotem 

wyceny. 

Starostwo Powiatowe w Brzezinach również nie posiada w swym archiwum dokumentacji dotyczącej istniejących 

zabudowao. 

 

W związku z powyższym operat szacunkowy został oparty na pozyskanej wiedzy na podstawie dokonanych oględzin, 

przeprowadzonego wywiadu oraz pozyskanych dokumentów od organów administracyjnych.  

Przedmiotowa nieruchomośd składa się z trzech długich i wąskich działek gruntu o nr ewidencyjnych 1630, 1631, 1632  

o łącznej powierzchni 0,5362 ha (średnia szerokośd jednej działki wynosi ok 11-12 m). Działki na datę oględzin 

stanowią funkcjonalną całośd. 

Teren całej nieruchomości wymaga uporządkowania - teren zaniedbany. Od frontu i wzdłuż zachodniej granicy działki 

nasadzenia ozdobne głównie kilkudziesięcioletnie świerki srebrzyste. Na terenie działki rozprowadzony system 

oświetleniowy oraz system monitoringu. 

Mapa 4: Obszar i granice nieruchomości.   

 
(źródło: http://geoportal.gov.pl). 

Wjazd na teren przedmiotowych działek jest wspólny z ulicy Małczewskiej na działkę o numerze 1630 - brak 

zorganizowanych innych wjazdów na teren nieruchomości. Wjazd utwardzony, nawierzchnia z trylinki betonowej. 

Teren częściowo ogrodzony. Działki nr 1630, 1631, 1632 posiadają wspólne ogrodzenie. Od strony północnej (od 

frontu) ogrodzenie z półfabrykatowych płyt betonowych. Brama wjazdowa z elementów stalowych, automatyczna. 

Ogrodzenie z pozostałych stron z siatki metalowej na słupach stalowych. Wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1632 

posadowione zabudowania, pozostała częśd bez ogrodzenia. Teren przed zabudowaniami stanowi plac manewrowy o 

powierzchni utwardzonej grysem kamiennym i płytami betonowymi, perforowanymi. Południowe części działek 

1630,1631,1632 położone w obniżeniu terenowym z wystawą południową, utwardzone częściowo szutrem i żużlem. 
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Obszar ten jest na datę oględzin niezagospodarowany, porośnięty wysokimi trawami, wymagający wyrównania i 

uporządkowania (zalega gruz, opony). Na terenie działki nr 1631 wybudowany jest betonowy basen - na datę oględzin 

nieużytkowany i zaniedbany, wokół porośnięty krzewami. 

Mapa 5: Zagospodarowanie nieruchomości.   

 
źródło: mapa zasadnicza 

Ogólny widok na nieruchomośd. 

  

  

budynek 
biurowy 

hala o konstrukcji 
lekkiej 

basen 
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Przedmiotowa nieruchomośd w części północnej jest zagospodarowana i zabudowana (od strony ulicy Małczewskiej) 

pozostała częśd działek w kierunku południowym stanowi teren niezagospodarowany. 

Opis istniejących zabudowao. 

Działka nr 1632 zabudowana jest murowanym  budynkiem biurowo - usługowym oraz budynkiem hali magazynowej o 

konstrukcji lekkiej. 

Budynek biurowo - usługowy. 

Budynek parterowy, bez podpiwniczenia, wybudowany na przełomie lat 2002 / 2004  - zgodnie z informacją uzyskaną 

od Pana Kukulskiego (biegłej nie zostały przedstawione dokumenty techniczno - budowlane w dniu oględzin oraz 

Starostwo Powiatowe w Brzezinach również nie dysponuje taką dokumentacją). 

Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty z betonowe. Ściany budynku murowane z cegły i 

pustaka. Kominy murowane. Dach z konstrukcji drewnianej, jednospadowy, kryty papą - poszycie dachu było 

naprawiane widoczne ślady po przeciekaniu dachu. Poład dachu ocieplana wełną mineralną i  wykooczona płytami 

kartonowo-gipsowymi. W połaci dachu okna. Stolarka okienna PCV i częściowo drewniana. Części okien wyposażona w 

zewnętrzne rolety antywłamaniowe.  

Na terenie obiektu rozprowadzona instalacja monitoringu, system alarmu oraz instalacja przeciw pożarowa. W 

budynku rozprowadzona instalacja pod centralne ogrzewanie - na datę oględzin brak zamontowanego pieca, budynek 

nie ogrzewany. Do budynku doprowadzona sied energii elektrycznej, sied wodociągowa oraz sied telefoniczna, 

basen 
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kanalizacja - w ulicy brak przyłącza. Kanalizacja lokalna - szambo - według oświadczenia właściciela nieruchomości. W 

budynku brak wydzielonego pomieszczenia sanitarnego oraz toalety. 

Wejście do budynku od strony zachodniej. 

Parametry użytkowe: 

Powierzchnia zabudowy : 139 m
2
, (pomiar własny) 

Powierzchnia użytkowa budynku ok 120 m
2
 (pomiar własny w świetle okładzin ścian, z uwagi na występujące skosy 

oraz zróżnicowaną wysokośd pomieszczeo pomiar podany jest w przybliżeniu). 

Budynek biurowo - usługowy z zewnątrz 

   

Elementy wykooczeniowe 

Stolarka okienna PCV (w niektórych oknach zamontowane rolety), drzwi wewnętrzne PCV. Budynek stanowił otwartą 

przestrzeo, na datę oględzin postawione zostały ścianki działowe z karton gipsu oraz ściany z przeszkleniami, jedną 

ścianę przy wejściu do budynku stanowi fontanna. 

Okładziny ścian tynk gipsowy pomalowany farbą, w jednym pomieszczeniu tapeta, na podłogach gres polerowany. 

Jakośd zastosowanych materiałów wykooczeniowych dobra. 

Wnętrze budynku wymagające drobnych prac modernizacyjnych i uporządkowania. 

Wnętrze budynku biurowo - usługowego 
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Stan techniczny i stopieo zużycia budynku biurowo - usługowego.  

Na podstawie zewnętrznych oględzin elementów budynku w powiązaniu ze stopniem zużycia (obliczonym poniżej 

metodę nieliniową (metoda Ungera i Eytelweina)), wiekiem trwałości i eksploatacji stan techniczny na dzieo wyceny 

określam jako dobry. 

Stopieo zużycia można określid wzorem: 

 

gdzie: 

-  t – dotychczasowy okres użytkowania budynku, wynoszący (2003 – 2020) 17 lat. 

-  T – szacunkowy okres trwałości tego typu budynków, przyjmowany na ok. 100 ÷ 150 lat. 

Sz = ok. 10% 

Pomiędzy budynkiem biurowo - usługowym a halą magazynową jest przejście. Oba obiekty są ze sobą połączone 

ścianami szczytowymi. 

Opis budynku gospodarczo - garażowego 

Obiekt parterowy o konstrukcji lekkiej - stalowej, posadowiony na fundamentach. Wrota automatycznie suwane. 

Budynek hali magazynowej wybudowany na podstawie Decyzji nr 256/2009 z dnia 17 września 2009 r. Starosty 

Brzezioskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. 

Zgodnie z ww. decyzją kategoria obiektu XVIII. 

Dane techniczne obiektu: 

- powierzchnia zabudowy: 253,73 m
2
 

- powierzchnia użytkowa : 247,45 m
2
 

- powierzchnia całkowita: 253,73 m
2
 

-
 kubatura: 1700,03 m

3 

Budynek o konstrukcji stalowej, dach kryty blachą. Obiekt ocieplony, płyta OSB, styropian. 

Instalacje w budynku: elektryczna. 
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Budynek hali magazynowej 

  

  

  

 
6. OPIS I OKREŚLENIE PRZEZNACZENIA W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Stosownie do art. 154 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami przeznaczenie ustala się w planie miejscowym, zaś w 

przypadku braku miejscowego planu przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowao i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Wyceniana nieruchomośd jest położona na terenie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/120/04 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny przedmiotowa nieruchomośd położona jest na 

terenie oznaczony na rysunku symbolem: w części północnej (od strony ulicy) pod poszerzenie ulicy Małczewskiej 

(szerokośd pasa docelowo w liniach rozgraniczających docelowo do 20 m) 128 KL/KZ; 109MRj - tereny zabudowy 

zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych; symbol R - tereny rolne 

(obszar działek o powierzchni ok. 0,1962 ha). 

Oznaczone symbolem "MRj" – przeznaczone do zachowania i użytkowania istniejącej zabudowy, w tym jej rozbudowy, 

nadbudowy i przebudowy w sposób zgodny z przepisami odrębnymi oraz realizacji nowej zabudowy: -zagrodowej, tj. 

mieszkalno-produkcyjnej związanej z prowadzonym gospodarstwem rolnym wraz z niezbędną infrastrukturą 
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techniczną oraz terenami komunikacji wewnętrznej w postaci dróg wewnętrznych, dojazdów i dojśd pieszych, przy 

zachowaniu warunku ograniczenia zasięgu uciążliwości budynków i urządzeo służących przechowywaniu środków 

produkcji, przetwarzaniu i magazynowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie produktów rolniczych, prowadzeniu 

produkcji polowej i zwierzęcej do granic działki, do której użytkownik gospodarstwa rolnego posiada tytuł prawny; -

mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędnymi do funkcjonowania gospodarstwa domowego budynkami 

gospodarczymi, garażami oraz terenami komunikacji wewnętrznej w postaci dróg wewnętrznych, dojazdów i dojśd 

pieszych, zieleni przydomowej tj. ogrodów, sadów i lokalnych sieci oraz urządzeo infrastruktury technicznej.  

Dopuszcza się możliwośd przekształcania istniejącej zabudowy zagrodowej w zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

poprzez likwidację funkcji produkcji rolnej oraz lokalizację zabudowy mieszkaniowej w enklawach pomiędzy 

siedliskami rolniczymi (tzw. zabudowa plombowa). -usługowej w postaci budynków użyteczności publicznej, a w 

szczególności budynków zakładów usługowych (w tym usług komercyjnych) oraz usługowo-produkcyjnych działających 

w sferze usług bytowych i komercyjnych (np. handel, rzemiosło, obsługa turystyki, agroturystyka, administracja) i 

społecznych oraz w sferze produkcji materialnej wraz z niezbędnymi dla ich funkcjonowania budynkami i urządzeniami 

technicznymi, lokalnymi sieciami, urządzeniami infrastruktury technicznej oraz budynkami gospodarczymi, garażami i 

dojazdami, drogami wewnętrznymi, dojściami wewnętrznymi, miejscami postojowymi dla pojazdów, pasami terenu 

oraz urządzeniami niwelującymi oddziaływanie na otoczenie, przy zachowaniu warunku, iż branża i technologia nie 

spowodują zaliczenia ich do przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko i zdrowie ludzi w 

rozumieniu przepisów odrębnych. Ustala się realizację usług w formie wbudowanej w budynek mieszkalny, w formie 

dobudowy do budynku mieszkalnego lub osobnego obiektu przy zachowaniu gabarytów nie większych niż budynek 

mieszkalny oraz przy zachowaniu innych ustaleo niniejszego planu oraz przepisów odrębnych. Ustala się zakaz 

lokalizacji w tych terenach obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej większej niż 1000 m2. Tereny oznaczone 

symbolem MRj należy traktowad jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu przepisów 

odrębnych dotyczących ochrony przed hałasem. 

109 MRj Przeznaczenie: Tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostojącej lub bliźniaczej i usług nieuciążliwych. Informacje o istotnych warunkach zagospodarowania: Tereny 

położone częściowo w obszarze stanowiska archeologicznego. Szczegółowe zasady zagospodarowania: dojazd ulicą 

Małczewską (poprzez istniejące zjazdy na działki), ulicą Leśną - drogą dojazdową oznaczoną symbolem 154 KD oraz 

układem komunikacyjnym ulic wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych. Nieprzekraczalna linia zabudowy w stosunku 

do terenów komunikacji – wg ustaleo ogólnych - § 2 ust. 1 pkt 3 a) dopuszcza się: realizację nieuciążliwych obiektów 

agroturystyki i obsługi turystyki. 

 

Tereny rolne (oznaczone symbolem "R") – przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne (w tym 

tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), niewielkie lasy 

pełniące funkcje zadrzewieo, drogi wewnętrzne i dojazdowe do gruntów rolnych, leśnych i terenów sąsiednich, tereny 

pod urządzenia melioracji wodnych i przeciwpowodziowych oraz przeciwpożarowych, ujęd wody dla potrzeb 

rolnictwa, obszary zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, 

związanej z gospodarstwem rolnym, w tym zabudowy zagrodowej zlokalizowanej w pasie terenów o szerokości 100 m 

przyległym do istniejących, wydzielonych geodezyjnie dróg wewnętrznych (o szerokości minimum 6,0 m) z 

zachowaniem innych ustaleo planu i przepisów odrębnych. W terenach rolnych zachowuje się istniejące na dzieo 

uchwalenia planu obiekty zabudowy zagrodowej i gospodarczej związanej z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, 

z dopuszczeniem ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy z zachowaniem przepisów odrębnych oraz innych ustaleo 

planu. Dopuszcza się zalesienia terenów rolnych o słabszych glebach - niskich klasach bonitacyjnych gleb tj. V, VI i VIz 

(położonych poza obszarami oznaczonymi symbolem R,RL) w sposób zapewniający odpowiednie warunki siedliskowe 

dla tworzonego zbiorowiska leśnego oraz nie naruszający innych ustaleo planu a także interesów osób trzecich i 

interesu publicznego. W terenach „R” „R, RL” (poza terenami istniejących lasów) oraz w terenach „R, RZ” dopuszcza 
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się lokalizację urządzeo i sieci infrastruktury technicznej, stawów oraz nieuciążliwych obiektów (bez budynków) 

obsługi turystyki w postaci szlaków turystycznych, miejsc postoju i odpoczynku turystów w sposób zgodny z 

przepisami odrębnymi oraz nie powodujący zmiany przeznaczenia gruntów rolnych. W terenach „R, ZI” nie dopuszcza 

się nowej zabudowy. 

Mapa 6: Fragment części graficznej MPZP. 

 
 

7. METODYKA OSZACOWANIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Wyceny dokonano w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

(Dz. U. 2020 poz. 65 - UoGN) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. (RWNSOS). Jako 

podstawy metodologiczne wykorzystano także Powszechne Krajowe Zasady Wyceny uchwalone przez Radę Krajową 

Polskiej Federacji Stowarzyszeo Rzeczoznawców Majątkowych, zalecane do stosowania, jako zasady dobrej praktyki. 

7.1 Uwarunkowania prawne wyceny 

Określeniu podlega wartośd rynkowa nieruchomości, której definicja stosowanie do art. 151.1 UoGN brzmi: 

„Art. 151. 1. Wartośd rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskad za 

nieruchomośd 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.”  

Stosownie do art. 154.1 oraz 152.2 UoGN:  

„Art.154.1. Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca 

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

w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach 

nieruchomości podobnych.” 

„Art. 152.2. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejśd: porównawczego, dochodowego lub 

kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejśd poprzednich.” 

Art. 152.3. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartośd rynkową 

nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia 
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porównawczego lub dochodowego, wartośd rynkową nieruchomości określa się w podejściu mieszanym. 

Przy zastosowaniu podejścia kosztowego określa się wartośd odtworzeniową nieruchomości. 

7.2 Sposób wyceny  

Sposób wyceny zależy od charakteru i przeznaczenia nieruchomości. Do określenia sposobu wyceny niezbędna jest 

znajomośd rynku nieruchomości, na którym umiejscowiony jest przedmiot wyceny. Znajomośd rynku jest rozumiana 

zarówno pod względem geograficznym, jak i pod względem sposobu użytkowania nieruchomości.  

Wyboru sposobu określenia wartości przedmiotowej nieruchomości dokonano uwzględniając: 

• Cel wyceny 

• Rodzaj i położenie nieruchomości, funkcja wyznaczona dla niej w planie miejscowym 

• Stopieo wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej i stan zagospodarowania nieruchomości 

• Zakres wyceny 

• Dostępnośd danych o nieruchomościach podobnych i ich otoczeniu 

• Uwarunkowania wynikające z podstaw materialno-prawnych wyceny 

• Stan prawny nieruchomości 

Zgodnie z art. 153 UoGN:  

„Art. 153. *Podejścia: porównawcze, dochodowe, kosztowe+  

1. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartośd ta odpowiada 

cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze 

względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu 

cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości 

podobnych do nieruchomości wycenianej.  

Mając na uwadze rozważania art. 153 UoGN, do określenia wartości rynkowej wycenianej nieruchomości 

zastosowano podejście porównawcze. Podejście dochodowe wyeliminowano ze względu na rodzaj nieruchomości.  

W ramach podejścia porównawczego wyróżnia się trzy metody: metodę porównywania parami, korygowania 

ceny średniej oraz analizy statystycznej rynku. Stosownie do §4 pkt. 3,4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 

września 2004 r. RWNSOS:  

1. „Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomośd 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 oraz cechy tych 

nieruchomości.  

2. Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównao przyjmuje się co najmniej kilkanaście 

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

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

będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych 

współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice w poszczególnych cechach tych 

nieruchomości.  

3. Przy metodzie analizy statystycznej rynku przyjmuje się zbiór cen transakcyjnych właściwych do 

określenia wartości nieruchomości reprezentatywnych, o których mowa w art. 161 ust. 2 ustawy. 

Wartośd nieruchomości określa się przy użyciu metod stosowanych do analiz statystycznych.”  

W przypadku niniejszej wyceny, poszukiwano nieruchomości podobnych dla nieruchomości wycenianej według jej 

stanu na datę sporządzenia wyceny. 

Nieruchomośd podobna, stosownie do art. 4 punkt 16 UoGN, to „nieruchomośd, która jest porównywalna z 

nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób 

korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartośd”.  
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Dla potrzeb określenia wartości części północnej zabudowanych działek nr 1630, 1631,1632 zastosowano podejście 

porównawcze metodę porównywania parami.  

Procedura zastosowania metody porównywania parami przedstawiona jest w punkcie 4 PKZW Noty 

Interpretacyjnej – Zastosowanie Podejścia Porównawczego w Wycenie Nieruchomości:  

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

podstawę wyceny,  

2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny.  

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

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

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

6. Wybór do porównao z utworzonego zbioru nieruchomości, co najmniej trzech nieruchomości najbardziej 

podobnych pod względem cech rynkowych do nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, z ich niezbędną 

charakterystyką.  

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

cech rynkowych.  

8. Przeprowadzenie porównao nieruchomości wycenianej kolejno z nieruchomościami wybranymi do wyceny i 

określenie wielkości poprawek wynikających z różnicy ocen nieruchomości wycenianej i nieruchomości 

wybranych do porównao.  

9. Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do porównao przy użyciu 

określonych poprawek.  

10. Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości, jako średniej arytmetycznej z cen  

transakcyjnych skorygowanych, uzyskanych z porównao w poszczególnych parach, lub średniej ważonej, jeśli 

wiarygodnośd otrzymanych wyników jest zróżnicowana.  

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

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

8. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 
8.1 Analiza grunty zabudowane 

Rynek nieruchomości zabudowanych  

Dla potrzeb niniejszej wyceny w pierwszej kolejności analizie poddano rynek nieruchomości gruntowych 

zabudowanych budynkami o funkcji komercyjnej: biurowo-usługowe z dodatkowymi zabudowaniami magazynowymi 

położonych na terenie miasta i gminy Brzeziny.  

Na terenie miasta i gminy Koluszki odnotowano kilka transakcji kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych 

zabudowanych budynkami pod działalnośd gospodarczą. Nie wszystkie nieruchomości spełniały kryteria 

porównywalności z uwagi na rodzaj zabudowao. 

W związku z powyższym z uwagi na niewystarczającą ilośd miarodajnych danych analizę rynku rozszerzono na 

sąsiednie powiaty łódzki - wschodni, pabianicki, zgierski w tym gminy: Andrespol, Brójce, Rzgów, Aleksandrów Łódzki, 

Zgierz, Konstantynów Łódzki.  

Wszystkie nieruchomości objęte analizą były przedmiotem obrotu rynkowego w okresie ostatnich dwóch lat. Dane o 

transakcjach uzyskano z aktów notarialnych udostępnionych przez ODiG.   

Nieruchomośd będąca przedmiotem wyceny jest nieruchomością z rynku lokalnego bez znaczących powiązao z 

rynkiem regionalnym lub krajowym, chociaż na każdym z tych rynków można znaleźd nieruchomości o podobnych 

cechach i lokalizacji. Dlatego też w dalszej części analiza będzie dotyczyła tylko lokalnego rynku nieruchomości. Popyt 

na nieruchomości nierozłącznie związany jest z ogólną sytuacją ekonomiczną w kraju. Stan gospodarki, przekłada się 
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na zwiększone bądź zmniejszone zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości. Analizie poddano rynek 

nieruchomości podobnych do nieruchomości szacowanej – z zabudową o funkcji biurowo - produkcyjnej. W tym 

przypadku, istotnym czynnikiem wpływającym na wartośd nieruchomości jest lokalizacja rozumiana zarówno jako 

samo położenie jak i otoczenie. Istotnym czynnikiem jest również dobry dostęp do infrastruktury (energia, kanalizacja, 

wodociąg, gaz). Na ocenę lokalizacji wpływ ma również możliwośd dojazdu do nieruchomości środkami komunikacji 

publicznej, jak i transportem samochodowym. Lokalizacje pozbawione tych atrybutów są mniej atrakcyjne dla 

potencjalnych inwestorów. Poza lokalizacją, pozostałe atrybuty rynkowe, mające wpływ na cenę nieruchomości o 

tożsamej funkcji do przedmiotu wyceny to: wielkośd działki, powierzchnia użytkowa zabudowao, stan techniczno 

użytkowy zabudowao oraz warunki użytkowe nieruchomości jako całości. Oceny preferencji kupujących dokonano na 

podstawie analizy rynku, informacji z biur obrotu nieruchomościami oraz prasy lokalnej. 

Ceny transakcyjne porównywalnych nieruchomości zwykle są powiązane z wybraną jednostką porównawczą, taką jak 

np. 1m2 powierzchni gruntu czy budynku lub roczny dochód operacyjny netto z  nieruchomości. Rzeczoznawca 

majątkowy powinien mied na uwadze koniecznośd stosowania identycznych jednostek odniesienia. W zależności od 

rodzaju nieruchomości i dostępności danych rynkowych mogą byd stosowane przez rzeczoznawcę majątkowego różne 

jednostki porównawcze. Nie jest to jednak możliwe w ramach jednej wyceny nieruchomości, w ramach której powinna 

obowiązywad zasada zastosowania jednorodnych jednostek porównawczych. Wynika to głównie ze stosowania 

Standardów Rzeczoznawców Majątkowych Standard III.7.  

Z analizy aktów notarialnych wynika, że wskazywane powierzchnie budynków, na podstawie których możliwe byłoby 

zastosowanie jednostki porównawczej, podawane były bez adnotacji o jaki rodzaj powierzchni chodzi –np. 

powierzchnię użytkową, powierzchnię ogólną, powierzchnię netto itp. oraz na podstawie jakich norm dokonano 

obmiarów tych powierzchni. Ma to szczególne znaczenie, zwłaszcza w przypadku, gdy nie jest również możliwe 

ustalenie powierzchni szacowanych budynków w oparciu o jakąkolwiek normę ISO lub PN – obligatoryjnym jest więc 

założenie, że jednostki porównawcze muszą byd jednorodne, a w przypadku nieruchomości szacowanej, jak i 

nieruchomości przyjętych do porównao takich założeo, po przebadaniu aktów notarialnych i analizie dostępnych 

informacji o szacowanej nieruchomości, nie da się spełnid. Dostępne do analizy rynku nieruchomości transakcje 

nieruchomościami nie zawierały pewnej informacji co do sposobu ustalania obmiarów obiektów wchodzących w skład 

tych nieruchomości, zdecydowano się więc przyjąd jako jednostkę porównawczą całą nieruchomośd czy wydzieloną jej 

częśd, a wskazywane powierzchnie budynków potraktowad jako informację pomocniczą.  

Takie założenie jest dopuszczalne, potwierdzają to (PKZW) NOTA INTERPRETACYJNA NR 1NI 1 ZASTOSOWANIE 

PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI: ,,Rzeczoznawca majątkowy określa jednostkę 

porównawczą, do której odnosi się cena transakcyjna, a także stosuje identyczne jednostki dla nieruchomości 

wycenianej i nieruchomości porównawczych (np. m2powierzchni gruntu, m2 powierzchni budynku, m3 kubatury). W 

szczególnie uzasadnionych wypadkach jednostką porównawczą może byd nieruchomośd. Co do porównywalności 

nieruchomości przyjętych do porównania, kwestię tę regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, która 

podaje definicję ustawową nieruchomości podobnej - należy przez to rozumied nieruchomośd, która jest 

porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, 

sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartośd."  

W tym znaczeniu nieruchomości przyjęte do porównania są porównywalne, stąd jako jednostkę porównawczą dla 

potrzeb wyceny przyjęto -nieruchomośd. 

Segment rynku: 

Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami o funkcji komercyjnej: biurowo - usługowej. 

Wybrany obszar geograficzny: 

Analizą objęto najbliższą okolicę nieruchomości wycenianej - gminę Brzeziny oraz z uwagi na niewystarczającą ilośd 
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miarodajnych danych analizę rynku rozszerzono na sąsiednie gminy Andrespol, Rzgów, Brójce, Aleksandrów Łódzki, 

Zgierz, Konstantynów Łódzki. 

Okres badania cen transakcyjnych: 

Pod uwagę wzięto transakcje z ostatnich 24 miesięcy od daty wyceny. 

Zakres cenowy, analiza cen transakcyjnych: 

Stwierdzono, że ceny w zależności od lokalizacji i otoczenia, stanu użytkowego i funkcjonalnego, zagospodarowania 

nieruchomości,  powierzchni zabudowao i wielkości działki, wahają się od ok 490 000 zł 800 000 zł. 

Trendy zmian cen na rynku gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

Trend czasowy, czyli ustalenie wpływu temporalnego na ceny nieruchomości, ustalono na podstawie dostępnych 

informacji, analizy rynku nieruchomości pochodzących od podmiotów – uczestników rynku nieruchomości oraz 

ośrodków naukowych zajmujących się rynkiem nieruchomości. Analiza kształtowania się cen nieruchomości w 

opisywanym okresie wykazywała niewielką tendencję wzrostową, jednak w ostatnich miesiącach widoczna jest pewna 

stabilizacja na rynku nieruchomości komercyjnych na terenie gmin ościennych miasta Łodzi. Biorąc pod uwagę brak 

możliwości wyznaczenia par nieruchomości o takim samym stanie oraz braku transakcji o odpowiednim odstępie 

czasowym, które to umożliwiłyby obliczenie analityczne wskaźnika trendu czasowego, przy określeniu wskaźnika 

przyjęto ogólne uwarunkowania rynkowe, jak również warunki panujące na rynku lokalnym. W związku z jakością 

zgromadzonych danych, jak również analizą rynku lokalnego ustalono, że w badanym okresie ceny za nieruchomości 

gruntowe zabudowane obiektami komercyjnymi podobnymi do wycenianego na analizowanym rynku były raczej 

stabilne, w związku z czym ceny transakcyjne nieruchomości uwzględnionych do porównao przyjęto wprost z aktów 

notarialnych 

Analiza porównawcza  

Pisząc o cechach różnicujących nieruchomości wycenianej i nieruchomości porównawczych należy pamiętad, że nie 

mają one charakteru uniwersalnego. Ich wpływ zależny jest od konkretnego zbioru nieruchomości wziętych do 

porównao w odniesieniu do nieruchomości wycenianej. W Tabeli 4, poniżej są opisane cechy różnicujące 

nieruchomości porównawcze oraz przyjmowane przez nie stany. 

Tabela 3. Opis rynkowych cech różnicujących oraz przyjmowanych przez nie stanów. 

Lokalizacja, otoczenie 

Bardzo dobre 

Nieruchomośd położona w ośrodku miejskim. Dogodny, szybki dojazd do centrum miasta. Dostęp do 

zaplecza handlowo - usługowego, blisko przystanek. Przyjmuje się otoczenie sprzyjające funkcji 

nieruchomości. Lokalizacja ciesząca się zainteresowaniem potencjalnych nabywców, szybko 

rotująca, lokalizacja przy głównych trasach, skrzyżowaniach, podobne sąsiedztwo. Nieruchomośd 

położna w odległości do 12 km do ścisłego centrum miasta Łodzi. W otoczeniu liczne punkty 

usługowe, zabudowa komercyjna. 

Dobre Do dwóch cech ze stanu „bdb” powyżej, niespełnione. 

Dostateczne Od trzech do czterech cech ze stanu „bdb” powyżej, niespełnione. 

Średnie Od pięciu cech ze stanu „bdb” powyżej, niespełnione. 

Powierzchnia działki – cecha ciągła (im większa powierzchnia gruntu tym wyższa cena) 

Górny zakres przedziału 8204 m
2
 

Dolny zakres przedziału 1587 m
2
 

Forma władania 

Bardzo dobra prawo własności
 

Średnia prawo użytkowania wieczystego gruntu
 

Warunki użytkowe nieruchomości 
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Dobre 

Teren działki z zabudowaniami w całości zagospodarowany, ogrodzenie stan dobry – elementy 

murowano-stalowe, komunikacja wewnętrzna, utwardzony podjazd  w stanie dobrym, liczne 

nasadzenia ozdobne, rozprowadzona instalacja oświetleniowa. Różnorodnośd występującej 

zabudowy. Stan zabudowao dobry. Dogodna dostępnośd miejsc postojowych. Dojazd drogą 

asfaltową, dostęp do podstawowych mediów z sieci miejskiej. Kształt działki umożliwiający 

swobodne zagospodarowanie. Teren płaski o właściwych warunkach gruntowo - wodnych. Teren 

zadbany i uporządkowany. Zabudowania o prawidłowo prowadzonej gospodarce remontowej. Stan 

techniczno- użytkowy zabudowao dobry. Budynek ocieplony i otynkowany. Stan elewacji bdb. 

Wymienione poszycie dachu i nowe obróbki blacharskie. Stolarka okienna PCV lub drewniana nowa. 

Wnętrze budynku po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych na przestrzeni ostatnich 5 -10 

lat. Wszystkie pomieszczenia wykooczone. Materiały wykooczeniowe dobrej jakości. Nieruchomośd 

nie wymagająca poniesienia nakładów. Budynek wolnostojący. Powierzchnia użytkowa zabudowao 

biurowo - usługowych 100-150m2. Stopieo zużycia zabudowao do 12%. 

Typowe Od dwóch do czterech cech ze stanu „db” powyżej, niespełnione. 

Średnie Od pięciu do siedmiu cech ze stanu „db” powyżej, niespełnione. 

Dostateczne Od ośmiu cech ze stanu „db” powyżej, niespełnione. 

Uwarunkowania planistyczne 

Bardzo dobre Przeznaczenie działki w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług.  

Dobre 
Ograniczenia w przeznaczeniu działki z uwagi na zróżnicowane przeznaczenie lub występujące 

nieprzekraczalne linie zabudowy (do 40% powierzchni działki). 
 

Na lokalnym rynku nieruchomości obrotu prawami własności do nieruchomości gruntowych zabudowanych, 

zaobserwowano następujące transakcje sprzedaży podobnych nieruchomości w największym stopniu spełniające 

kryteria porównywalności: 

Tabela 4. Ceny transakcyjne gruntów zabudowanych. 

Lp. 
Data 

transakcji 
Miasto/Gmina Ulica 

Rodzaj 
nabywanego 

prawa 

Cena 
transakcyjna 
(netto) *zł+ 

Powierzchnia 
działki(ek) *m2+ 

1. 2018-11-13 Tuszyn  Górki Małe własnośd 356 500,00 8 204 

2. 2018-12-03 Rzgów  12 Rzgów własnośd 499 400,00 3 709 

3. 2019-10-28 Andrespol  1 Andrespol u. wieczyste 550 000,00 2 068 

4. 2019-09-30 Konstantynów Łódzki 15 własnośd 575 000,00 1 587 

5. 2019-10-18 Aleksandrów Łódzki 2 własnośd 650 000,00 1 710 

6. 2019-12-04 Zgierz Gmina Wiejska  Dąbrówka Wielka własnośd 650 000,00 4 916 

7. 2019-10-02 Konstantynów Łódzki 8 u. wieczyste 710 000,00 3 979 

8. 2020-07-31 Brójce  2 Bukowiec własnośd 800 000,00 3 830 

  
MIN     356 500,00 1 587,00 

  
MAX     800 000,00 8 204,00 

  
ŚREDNIA     598 862,50 3 750,38 

  
MEDIANA     612 500,00 3 769,50 

 

Tabela 5.Opis transakcji wziętych do porównania. 

Cechy Andrespol 
Aleksandrów 

Łódzki 
Konstantynów Łódzki Brójce 

Lokalizacja i otoczenie DOBRA DOSTATECZNA BARDZO DOBRA DOSTATECZNA 

Forma władania ŚREDNIA BARDZO DOBRA ŚREDNIA 
BARDZO 
DOBRA 

Powierzchnia działki - cecha ciągła 2 068 1 710 3 979 3 830 

Warunki użytkowe nieruchomości ŚREDNIE TYPOWE TYPOWE DOBRE 

Uwarunkowania planistyczne 
BARDZO 
DOBRE 

BARDZO DOBRE DOBRE 
BARDZO 
DOBRE 
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8.2 Analiza grunty rolne. 

Uwarunkowania prawne rynku nieruchomości rolnych 

Po trzech latach obowiązywania restrykcyjnych przepisów ograniczających obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce 

uchwalona została nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wprowadzone trzy lata temu regulacje 

znacząco wpłynęły na dynamikę rynku nieruchomości rolnych, ograniczając liczbę zawieranych na nim transakcji. 

Dotyczyło to również niewielkich działek z zabudową zagrodową, które nie były już wykorzystywane do działalności 

rolniczej. Uniemożliwiono ich zakup osobom, które chciałyby je wykorzystad np. na cele mieszkalne czy rekreacyjne. 

Dodatkowo nowe przepisy miały wpływ na bieżącą działalnośd spółek, które są właścicielami nieruchomości rolnych, 

również takich, które w swojej działalności tych nieruchomości nie wykorzystywały (traktując je np. jako rezerwy 

terenu pod przyszłe inwestycje lub odłogi stanowiące majątek zaszły). Wszelkie zmiany w strukturze własnościowej 

takich spółek wymagały notyfikacji KOWR-u i umożliwienia mu wykonania praw pierwokupu lub nabycia w stosunku 

do udziałów i akcji. Po zmianie  czerwcu 2019 r. krąg podmiotów mogących nabywad nieruchomości rolne poszerzono 

m.in. o wybrane spółki z sektora energetycznego, które na nieruchomościach rolnych realizowad będą inwestycje 

związane ze swoją działalnością podstawową. W określonych przypadkach nabywad takie nieruchomości mogą 

również spółdzielnie produkcji rolnej i ich członkowie. Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnej bez zgody 

KOWR-u jedynie przez rolników indywidualnych nie będą dotyczyd nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 

1 ha. Wyłączenie to nie ma górnego limitu, wobec czego teoretycznie jeden podmiot będzie mógł nabyd bez zgody 

KOWR nieograniczoną liczbę nieruchomości rolnych, o ile ich obszar żadnej z nich nie przekroczy 1 ha. Zgody KOWR-u 

nie będzie również wymagało nabycie nieruchomości rolnej w szczególnych przypadkach, w tym w toku 

postępowania egzekucyjnego i upadłościowego czy w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa 

handlowego. Sprecyzowane zostały zasady i warunki udzielania zgód przez KOWR na nabywanie nieruchomości 

rolnych przez podmioty inne niż zwolnione z obowiązku posiadania takiej zgody. Ustawa określa zasady, na jakich 

podmioty zainteresowane zbyciem nieruchomości rolnej na rzecz podmiotu nieposiadającego statusu rolnika 

indywidualnego lub niekorzystające ze zwolnienia z obowiązku posiadania zgody KOWR zamieszczad będą ogłoszenia o 

wystawieniu nieruchomości na sprzedaż. Ogłoszenia takie zamieszczane będą za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego prowadzonego przez KOWR. Pośrednio przepisy te wprowadzają ograniczenia ceny, za jaką 

nieruchomośd będzie mogła byd sprzedana. Sprecyzowany został również zakres dokumentów, jakie należy przedłożyd 

do KOWR wraz z wnioskiem o wydanie zgody na nabycie nieruchomości rolnej. Utrzymany został obowiązek 

prowadzenia przez nabywcę nieruchomości rolnej gospodarstwa rolnego, w skład którego wchodzid będzie nabyta 

nieruchomośd. Okres jego obowiązywania został jednak skrócony z 10 do 5 lat. 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego ARiMR stan na datę 09 października 2020 r. 

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z 

następujących linii: 

1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR). 

2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z). 

3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk). 

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że: 

 grunty dobre - grunty klas I, II, III a  

 grunty średnie - grunty klas III b, IV  

 grunty słabe - grunty klas V, VI  

 Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych. 

 Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich. 

Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych 
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Segment rynku: 

Nieruchomości gruntowe przeznaczone do produkcji rolnej 

Wybrany obszar geograficzny: 

Analizą objęto najbliższą okolicę nieruchomości wycenianej - gminę Brzeziny oraz z uwagi na niewystarczającą ilośd 

miarodajnych danych analizę rynku rozszerzono na sąsiednią gminę Koluszki. 

Okres badania cen transakcyjnych: 

Pod uwagę wzięto transakcje z ostatnich 24 miesięcy od daty wyceny. 

Trendy zmian cen na rynku gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

Trend zmian cen na rynku ustalono na podstawie kilkudziesięciu transakcji kupna sprzedaży nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych, rolnych, które zostały zanotowane w okresie ostatnich dwóch lat od daty wyceny na terenie gminy 

Brzeziny i Koluszki. Przeprowadzona analiza cen transakcyjnych wykazała, że w badanym okresie ceny uległy wzrostowi 

na poziomie ok 1,68 %. Dane te zostaną uwzględnione przy ustalaniu wpływu trendu czasowego na cenę 

nieruchomości. 

Wykres 1. 
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Analiza porównawcza  

Zakres cenowy, analiza cen transakcyjnych dla nieruchomości typowych *zł/ha+  

Cena średnia wynosi 
   

22 269,00 

Cena maksymalna wynosi 
   

29 530,00 

Cena minimalna wynosi 
   

12 547,00 

Różnica między Cmax a Cmin wynosi 
  

16 983,00 

Górna wartośd współczynnika korygującego wynosi 1,3261 

Dolna wartośd współczynnika korygującego wynos 
 

0,5634 
 

Pisząc o cechach różnicujących nieruchomości wycenianej i nieruchomości porównawczych należy pamiętad, że nie 

mają one charakteru uniwersalnego. Ich wpływ zależny jest od konkretnego zbioru nieruchomości wziętych do 

porównao w odniesieniu do nieruchomości wycenianej. W Tabeli 6, poniżej są opisane cechy różnicujące 

nieruchomości porównawcze oraz przyjmowane przez nie stany. 

Tabela 6. Opis rynkowych cech różnicujących oraz przyjmowanych przez nie stanów. 

Cecha Stopieo wartości Opis znaczenia stopnia wartości cechy 

a b c 

Lokalizacja 

średnia blisko zabudowy wsi średnio odległych od ośr. miejskich 

dobra w miejscowościach gminnych, we wsiach w pobliżu miast 

Powierzchnia działki 

duża 1,5-1,9 ha 

    

średnia 1-1,5 ha 

    

mała < 1,0 ha 

Bonitacja 

słaba WBG  0,2 < 0,6 

średnia WBG  0,6 < 1,0 

Kształt, 
uwarunkowania 
działki 

średnio-
korzystny 

kształt nieregularny, trapez, o znacznie zróżnicowanym poziomie 

korzystny prostokąt z ewentualnym niewielkim spadkiem 

b. korzystny prostokąt o szerokości od 15 m bez zróżnicowao poziomych 

Kultura gleby, 

 słaba  nieuprawiana, wymagająca uporządkowania 

średnia uprawiana, średnio nawożona,  

dobra dobrze uprawiana, czysta, zmeliorowana 

Dojazd, dostępnośd 

brak  - 

średni dostęp z drogi gruntowej bez objazdów od osady 

dobry dostęp z drogi, utwardzonej, asfaltowej,  
 

Tabela 7. Transakcje kupna sprzedaży gruntów rolnych. 

Lp. Data transakcji Miasto/Gmina Obręb Pow. [ha] Cena 1 *zł/ha+ 
Skoryg. 

Cena 1 *zł/ha+ 

1. 2020-05-10 Brzeziny Rozworzyn 1,6100 12 422 12 547 

2. 2018-12-11 Koluszki  Borowo I 1,0100 14 851 15 149 

3. 2019-02-06 Koluszki  Przanowice 1,8400 16 304 16 630 

4. 2019-10-29 Koluszki  Świny 1,8800 18 617 18 803 

5. 2020-10-21 Brzeziny   0,8709 22 965 22 965 
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6. 2018-12-03 Koluszki  Stefanów 1,2800 23 438 23 906 

7. 2019-06-10 Koluszki  Redzeo Stary 1,7024 23 496 23 966 

8. 2019-02-11 Koluszki  Redzeo Stary 1,9000 25 000 25 500 

9. 2018-12-03 Koluszki  Redzeo Stary 1,7100 27 000 27 540 

10. 2020-05-27 Koluszki Długie 0,4264 28 143 28 424 

11. 2019-12-23 Brzeziny Polik 1,3339 29 238 29 530 

   
MIN 0,4264 12 422 12 547 

   
MAX 1,9000 29 238 29 530 

   
ŚREDNIA 1,4149 21 952 22 269 

   
MEDIANA 1,6100 23 438 23 906 

8.3 Analiza grunty pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. 

Wybrany obszar geograficzny 

Analizę przeprowadzono dla terenów miasta Brzeziny. 

Segment rynku: 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod MNu. 

Badany okres 

maj 2019 - listopad 2020 r. 

Trend zmiany cen 

Trend zmian cen na rynku ustalono na podstawie kilkudziesięciu transakcji kupna sprzedaży nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych o przeznaczeniu MNu, które zostały zanotowane w okresie badania rynku na terenie 

miasta Brzeziny. Przeprowadzona analiza cen transakcyjnych wykazała, że w badanym okresie ceny uległy stabilizacji. 

Dane te zostaną uwzględnione przy ustalaniu wpływu trendu czasowego na cenę nieruchomości. 

Tabela 8.  Zakres cenowy, analiza cen transakcyjnych dla nieruchomości typowych zł/m2 w mieście Brzeziny 

Lp. Data transakcji Miasto/Gmina Ulica 
Cena transakcyjna 

(netto) 
Pow. 

działek 
Cena 1m2 

(netto) 

1. 2020-01-03 Brzeziny   70 000 1787 39,17 

2. 2019-05-24 Brzeziny   65 498 1491 43,93 

3. 2020-09-15 Brzeziny Polna 50 000 954 52,41 

4. 2019-12-11 Brzeziny Wojska Polskiego 54 686 1000 54,69 

5. 2020-07-22 Brzeziny   444 854 7662 58,06 

6. 2020-04-27 Brzeziny   55 000 892 61,66 

7. 2019-05-04 Brzeziny Polna 130 000 1943 66,91 

8. 2020-09-09 Brzeziny Wojska Polskiego 134 894 1979 68,16 

9. 2019-09-06 Brzeziny Polna 65 000 911 71,35 

10. 2019-10-03 Brzeziny   88 000 1201 73,27 

  
MIN 39,17 

  
MAX 73,27 

  
ŚREDNIA 58,96 

  
MEDIANA 59,86 

 

9. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

9.1 Określenie wartości nieruchomości w podejściu porównawczym  

9.1.1 Określenie wartości nieruchomości częśd zabudowana  

Jako jednostkę porównawczą przyjęto cenę łączną nieruchomości. Na podstawie danych zawartych w tabeli nr 2 

przyjęto następujące dane wyjściowe: 

Cena min *zł+ 356 500 

Cena max *zł+ 800 000  

Δ C = Cena max *zł+ - Cena min *zł+ 443 500 

Średnia *zł+ 598 863 
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Przyjęto następujące wagi cech rynkowych określone dla potrzeb niniejszej wyceny oraz zakresy kwotowe dla 

poszczególnych cech rynkowych. 

Tabela 9. Różnicujące cechy rynkowe i przypisane im wagi 

Cechy 
Udział cechy w 

ΔC (wagi) 

Poprawki 

Zakres 
kwotowy 

udziału cechy 
w Delta C 

*zł.+ 

Liczba 
przedziałów 

poprawki 
Skok poprawki *zł.+ 

Lokalizacja i otoczenie 40,00% 177 400,00 3 59 133,33 

Forma władania 10,00% 44 350,00 1 44 350,00 

Powierzchnia działki - cecha ciągła 10,00% 44 350,00 c. ciągła - 

Warunki użytkowe nieruchomości 30,00% 133 050,00 3 44 350,00 

Uwarunkowania planistyczne 10,00% 44 350,00 1 44 350,00 

Suma 100,00% 443 500,00   

Opis nieruchomości wycenianej oraz nieruchomości porównawczych jest podany w Tabeli 10, poniżej.  

Tabela 10. Określenie cech wycenianego prawa oraz cech praw będących przedmiotem. 

Cechy 
Wyceniana 

nieruchomośd 
Andrespol 

Aleksandrów 
Łódzki 

Konstantynów 
Łódzki 

Brójce 

Lokalizacja ŚREDNIA DOBRA DOSTATECZNA BARDZO DOBRA DOSTATECZNA 

Forma władania 
BARDZO 
DOBRA 

ŚREDNIA 
BARDZO 
DOBRA 

ŚREDNIA 
BARDZO 
DOBRA 

Powierzchnia działki - cecha ciągła 5362 2 068 1 710 3 979 3 830 

Warunki użytkowe nieruchomości TYPOWE ŚREDNIE TYPOWE TYPOWE DOBRE 

Uwarunkowania planistyczne DOBRE 
BARDZO 
DOBRE 

BARDZO 
DOBRE 

DOBRE 
BARDZO 
DOBRE 

Biorąc pod uwagę zbiór praw do nieruchomości zabudowanych będących przedmiotem porównao oraz przypisane im 

cechy procedura określenia wartości wycenianego prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej jest 

przedstawiona w tabeli nr 11. 

Tabela 11. Określenie średniej ceny transakcyjnej nieruchomości gruntowej zabudowanej. 

Cechy Wagi 
Zakres 

kwotowy 
Skok poprawki Andrespol 

Aleksandrów 
Łódzki 

Konstantynów 
Łódzki 

Brójce 

Lokalizacja i 
otoczenie 

40,00% 177 400,00 59 133,33 
-118 

266,66 
-59 133,33 -177 400,00 -59 133,33 

Forma władania 10,00% 44 350,00 44 350,00 44 350,00 0,00 44 350,00 0,00 

Powierzchnia 
działki - cecha 
ciągła 

10,00% 44 350,00 - 22 069,80 24 468,40 9 266,10 10 264,40 

Warunki 
użytkowe 
nieruchomości 

30,00% 133 050,00 44 350,00 44 350,00 0,00 0,00 -44 350,00 

Uwarunkowania 
planistyczne 

10,00% 44 350,00 44 350,00 -44 350,00 -44 350,00 0,00 -44 350,00 

Suma  100,00% 443 500,00   -51 846,86 -79 014,93 -123 783,90 -137 568,93 

Cena łączna transakcyjna (zł) 550 000,00 650 000,00 710 000,00 800 000,00 

Cena łączna z uwzgl. poprawek (zł) 498 153,14 570 985,07 586 216,10 662 431,07 

Wartośd wycenianego prawa własności nieruchomości (zł) 579 446,35 

 

Zgodnie z PKZW Notą Interpretacyjną Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości pkt. 6.1. Przy 

stosowaniu metody porównywania parami i metody korygowania ceny średniej można stosowad dodatkowo 

współczynnik korekcyjny „K” z przedziału *0,90, 1,10+. Współczynnik ten może byd uwzględniany wyłącznie w 
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szczególnych, uzasadnionych, przypadkach, na przykład, gdy nieruchomośd ma wady lub zalety wykraczające poza 

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

Przedmiotowa nieruchomośd zabudowana jest m.in. budynkiem o funkcji usługowo - biurowej. Na obszarze 

analizowanego rynku nie odnotowano żadnej transakcji nieruchomością zabudowaną o kompatybilnej funkcji 

obiektem bez wydzielonego pomieszczenia sanitarnego i toalety. W związku z powyższym poniżej zostanie 

uwzględniony współczynnik korekcyjny ,,K" na poziomie 0,98 odzwierciedlający koszty wydzielenia i urządzenia 

takiego pomieszczenia. Wysokośd współczynnika została przyjęta na podstawie analizy ofert firm budowlanych z rynku 

lokalnego. 

WRN=  579 446,35 zł * 0,98 = 567 857,42 zł. 

 

Wartośd rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w mieście Brzeziny w obrębie 
6 przy ul. Małczewskiej 55A uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1B/00020652/4 określona dla potrzeb 

sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych wynosi: 

568 000 zł 

słownie: piędset sześddziesiąt osiem tysięcy złotych 

10. OKREŚLENIE WARTOŚCI WYDZIELONYCH SKŁADNIKÓW NIERUCHOMOŚCI 

Art.948.§2. W oszacowaniu należy podad osobno wartośd nieruchomości, budowli i innych urządzeo, przynależności i 

pożytków oraz osobno wartośd całości, jak również wartośd części nieruchomości, która w myśl art. 946 została 

wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytację. Wartości powyższe należy podad tak z uwzględnieniem, jak i 

bez uwzględnienia praw, które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia oraz wartości praw nieokreślonych 

sumą pieniężną obciążających nieruchomośd, w szczególności świadczeo z tytułu takich praw.1.  

Na składnik gruntowy przedmiotowej nieruchomości składają się działka gruntu nr 1630, 1631, 1632  o powierzchni 

0,5362 ha. Wartośd rynkową niezabudowanego składnika gruntowego nieruchomości określono w podejściu 

porównawczym, metodą korygowania ceny średniej. 

Z uwagi na zróżnicowane przeznaczenie nieruchomości w MPZP należało zbadad segment rynku gruntów pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz grunty o przeznaczeniu rolnym. 

Po przeanalizowaniu obu segmentów rynku uzyskano wartośd 1m2 gruntu pod zabudowę na poziomie 59,86 m
2
 oraz 

wartośd 1 ha gruntu rolnego na poziomie 24 433 zł. 

Tabela 12.:  Wartośd poszczególnych grup środków trwałych wg art. 948 k.p.c.  §2 k.p.c. 

Lp. Rodzaj budowli i urządzeo 
Wartośd poszczególnych 

elementów naniesieo z uwzgl. 
zużycia technicznego*zł+ 

I. WARTOŚD RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI JAKO CAŁOŚCI 567 857,42 

II. W TYM WARTOŚD GRUNTU JAKO NIEZABUDOWANEGO 205 257,86 

III. NANIESIENIA 362 599,56 

  W TYM:   

  ZABUDOWANIA 310 022,62 

  ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWLE, NASADZENIA 52 576,94 

Przynależności. 

Zgodnie z definicją ustawową zawartą w Kodeksie Cywilnym, Art.51.§1. przynależnościami są rzeczy ruchome 

(samoistne, niebędące elementami innych rzeczy) potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z 

jej przeznaczeniem i pozostające z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Przez pozbawienie 

przynależności faktycznego związku z rzeczą główną przynależnośd nie traci swego charakteru. Przynależnością nie 

może byd rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej. Jedna rzecz główna może mied kilka przynależności,                    

ale jedna przynależnośd nie może mied wielu rzeczy głównych. Możliwy jest tzw. kilkustopniowy związek 
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przynależności (a polega on na tym, że przynależnośd może byd rzeczą główną dla innych przynależności). Czynnośd 

prawna, której przedmiotem jest rzecz główna, odnosi skutki także względem przynależności (chyba, że inaczej 

stanowi przepis szczególny lub treśd czynności prawnej). Oznacza to tyle, że rzeczy główne uczestniczą w obrocie 

prawnym razem ze swymi przynależnościami. 

Wnioski: Przedmiotowa nieruchomośd nie posiada przynależności.  

Pożytki. 

Zgodnie z definicją Kodeksu cywilnego, mogą byd naturalne lub cywilne. Pożytkami naturalnymi z rzeczy są jej płody 

lub inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z 

rzeczy (np. jabłka są pożytkami z sadu). Pożytkami cywilnymi są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku 

prawnego, np. czynsz jest pożytkiem cywilnym dla właściciela mieszkania z tytułu jego wynajmu. Pożytki w postaci 

dochodów przynosid może również prawo wykorzystywane zgodnie ze swoim społeczno-gospodarczym 

przeznaczeniem. Mogą to byd wszelkie prawa podmiotowe, które nie dotyczą rzeczy lub innych przedmiotów 

materialnych. Art.54. Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem. 

Wnioski: Biorąc pod uwagę powyższe, pożytkami z szacowanej nieruchomości mogą byd pożytki prawa – dochód z 

czynszu za najem nieruchomości. Szacowana nieruchomośd w dacie wyceny nie jest przedmiotem najmu. 

11. WYNIKI KOOCOWE I ANALIZA OTRZYMANYCH WYNIKÓW 

1. W świetle analizowanych transakcji, otrzymana w niniejszym operacie wartośd rynkowa w pełni odzwierciedla 

aktualny stan rynku tego rodzaju nieruchomości. Przy ustalaniu wartości wycenianego prawa do przedmiotowej 

nieruchomości do porównao wzięto nieruchomości będące przedmiotem obrotu z lokalizacji porównywalnych, 

których stan prawny prawidłowo odzwierciedlał wartośd podobnych praw. Różnice pomiędzy nieruchomością 

wycenianą, a nieruchomościami porównywalnymi zostały skorygowane w oparciu o cechy korygujące, których 

stopieo oddziaływania określono na podstawie analizy rynku.  

2. Przedmiotowa nieruchomośd zabudowana jest budynkiem biurowo - usługowym oraz halą o konstrukcji lekkiej. 

Nieruchomośd posiada potencjał jednakże wymaga uporządkowania zarówno terenu wokół zabudowao jak i 

wnętrza budynków. Należy zaznaczyd, że w budynku biurowo - usługowym brak jest wydzielonego pomieszczenia 

socjalnego i sanitarnego - toalety co zostało uwzględnione  w procesie wyceny. 

3. Potencjalny nabywca winien zapoznad się ze stanem nieruchomości. 

4. Biegła nie odpowiada za dane i dokumenty nie ujawnione podczas oględzin i w trakcie procesu wyceny.  

5. Analizą objęto teren miasta Brzeziny (żadna ze zbadanych transakcji nie dotyczyła nieruchomości spełniających 

kryterium porównywalności) oraz sąsiednie obręby z terenu powiatu łódzkiego wschodniego, pabianickiego, 

zgierskiego. 

6. Po przeanalizowaniu cech wpływających na wartośd i atrybutów odpowiadających tej nieruchomości określona 

wartośd odpowiada uwarunkowaniom rynku.  

12. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

1. Operat szacunkowy wykonano w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach – wydano  zleceniodawcy egz. 1 - 5, 

natomiast egz. 6 został u autora celem archiwizacji.   

2. Operat szacunkowy został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi 

Zasadami Wyceny. 

3. Niniejsze opracowanie może zostad wykorzystane wyłącznie do celu , w jakim został sporządzony przez okres 12 

miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba, że nastąpiły zmiany uwarunkowao prawnych lub istotne zmiany 

czynników wpływających na wartośd nieruchomości (art. 156 ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami). 
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4. Operat szacunkowy może byd wykorzystywany po upływie okresu 12 miesięcy od daty jego wykonania po 

potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził przedmiotowy operat (art. 156 

ust. 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

5. Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności w związku z 

wykorzystaniem operatu w innym celu, aniżeli został sporządzony. 

6. Określona wartośd rynkowa nieruchomości nie została zwiększona o podatki i opłaty, jakie potencjalny nabywca 

nieruchomości będzie zobowiązany zapłacid w związku z jej nabyciem. 

7. Wszystkie obliczenia były dokonywane w arkuszu kalkulacyjnym Excel, a w operacie przedstawiono wyniki z 

zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Poszczególne wartości przedstawione w niniejszym operacie mogą 

nieznacznie różnid się od rzeczywistych, co jest rzeczą naturalną, wynikającą z zaokrągleo. Wynik koocowy jest 

dokładnym wynikiem uzyskamy na drodze obliczeo. 

8. W operacie szacunkowym nie ujawnia się danych identyfikujących nieruchomości porównawcze, których 

ujawnienie wkracza w sferę zastrzeżoną tajemnicą zawodową rzeczoznawcy, zgodnie z wyrokiem SN z dnia 5 

kwietnia 2012r. (IICSK 369/11). 

9. Otrzymana w niniejszym operacie szacunkowym wartośd jest określona według stanu i cen na datę 18 września 

2020 roku. 

10. Zdjęcia zamieszczone w operacie zostały wykonane w dniu 18 września 2020 roku podczas dokonania wizji 

lokalnej nieruchomości. 

11. Wyceniający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, których nie można było stwierdzid 

podczas wizji lokalnej całej nieruchomości.  

12. Operat nie stanowi ekspertyzy technicznej budynku wchodzącego w skład nieruchomości. 

13. Autor nie bierze odpowiedzialności za stan prawny nieujawniony w dokumentach i w księgach wieczystych.  

14. Zamawiający został poinformowany przez wyceniającego o odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy 

majątkowego i o posiadanym obowiązkowym ubezpieczeniu (polisa w załączeniu). Wyceniający oświadcza, że ze 

swojej strony dochowa poufności wszystkich informacji uzyskanych w procesie sporządzania opinii oraz nie będzie 

udostępniad w całości lub w częściach dostarczonych Zleceniodawcy dokumentów, poza wyjątkiem opisanym w 

art. 158 ustawy. 

15. Operat zawiera 30 (słownie: trzydzieści) ponumerowanych stron oraz załączniki. 

13. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1. Wydruk księgi wieczystej; 

2. Wypis z rejestru gruntów; 

3. Wypis z kartoteki budynków; 

4. Decyzja nr 256/2009 z dnia 17 września 2009 r. Starosty Brzezioskiego zatwierdzająca projekt budowlany i 

udzielająca pozwolenia na budowę; 

5. Mapa zasadnicza;  

6. Kopia pisma informującego o terminie oględzin strony postępowania  oraz zwrot listu; 

7. Polisa OC. 

 

Podpis autora operatu 

 

  
 


