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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
 
Określenie i opis nieruchomości:  
Przedmiotem wyceny była nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem  wymiennikowni węzła 
cieplnego. Budynek parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 
109,50 m², usytuowany na działce ewidencyjnej nr 66/10 (obręb 10) o powierzchni 1393 m², położonej 
w Lęborku przy ulicy Abrahama. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 
SL1L/00031013/3 przez Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych. 
 
Wycena swoim zakresem obejmowała prawo własności do nieruchomości gruntowej opisanej powyżej. 
 
Cel wyceny: 
Wycena przeprowadzana była w celu określenia wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości 
dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.  
 
Wartość rynkową obiektu wyceny określono na: 
 

191 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). 
 
 
Data określenia wartości:  
Wartość nieruchomości określono na dzień 16 marca 2020 r. 
 
 
Autor operatu:  mgr Sylwia Galikowska                
       
Podpis i pieczęć rzeczoznawcy: 
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1 Dane formalno – prawne 
 

1.1 Przedmiot, zakres i uwarunkowania wyceny 
 
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem  wymiennikowni węzła 
cieplnego. Budynek parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 
109,50 m², usytuowany na działce ewidencyjnej nr 66/10 (obręb 10) o powierzchni 1393 m², położonej 
w Lęborku przy ulicy Abrahama. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 
SL1L/00031013/3 przez Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych. 
 
Wycena swoim zakresem obejmuje prawo własności do nieruchomości gruntowej opisanej powyżej. 
 

1.2 Cel wyceny 
 
Wycena przeprowadzana jest w celu określenia wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości 
dla potrzeb sprzedaży w drodze przetargu.  
 

1.3 Podstawa formalna wyceny 
 
Podstawą formalną wyceny jest zlecenie z dn. 29.01.2020 r. na wycenę nieruchomości, zawarta 
pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku a Sylwią Galikowską 
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Sylwia 
Galikowska z siedzibą w Lęborku, ul. Legionów Polskich 28d/7. 
 

1.4 Autor operatu 

* Kopia obowiązkowego ubezpieczenia OC stanowi załącznik do niniejszego opracowania. 

 
 

1.5 Podstawy materialno-prawne wyceny 
 
W toku wyceny korzystano z następujących przepisów prawa: 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego.  
 

1.6 Podstawy metodyczne i normy zawodowe 
Metodyka zastosowana w wycenie została oparta między innymi na: 

• Powszechne Krajowe Zasady Wyceny PFSRM. 

• Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych wydane przez Polską Federację 
Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

Imię Nazwisko Nr uprawnień Nr ubezpieczenia 

Sylwia Galikowska Nr 5338 Polisa PZU S.A. nr  SRM 0008575*  
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• „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, omówienie standardu 
wraz z przykładami zadań” M. Prystupa, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych, Warszawa 2003, 

• „Ile jest warta nieruchomość” E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel, Wydawnictwo Poltext 
Warszawa 2004, 

• „Szacowanie nieruchomości” pod red. J. Dydenki, Dom wydawniczy ABC 2006, 

• „Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości” pod red. S. Źróbek, Wydawnictwo 
Educaterra 2007. 

1.7 Źródła danych merytorycznych 
Wycenę przeprowadzono na podstawie: 

• informacji o dokonanych transakcjach sprzedaży nieruchomości, 

• oględzin nieruchomości, 

• danych z ksiąg wieczystych, 

• danych z ewidencji gruntów, 

• danych planistycznych,  

• badań rynku lokalnego oraz analiz własnych, 

• serwisów internetowych. 

1.8 Daty istotne dla wyceny 
 
Tabela 1 Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości 

Data sporządzenia wyceny: 16 marca 2020 r. 

Data, na którą określono wartość obiektu wyceny: 16 marca 2020 r. 

Data, na którą określono i uwzględniono stan obiektu wyceny: 16 marca 2020 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 3 marca 2020 r. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

2 Oznaczenie nieruchomości i uwarunkowania prawne  

2.1. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów 

Oznaczenie nieruchomości ustalono na podstawie badania rejestru gruntów (patrz załącznik).  
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Tabela 2 Oznaczenie obiektu wyceny w ewidencji gruntów 

1.      OSOBY/INSTYTUCJE 

Forma władania Udział Dane 

Własność 1/1 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 
Lęborku 
Siedziba: ul. Pionierów 11, 84-300 Lębork  

2.      DZIAŁKI EWIDENCYJNE 

Numer 
działki 

Arkusz Opis użytków 
Oznaczenie 

klas i użytków 

Powierzchnia 
Nr KW Użytków 

w ha 
Działki w 

ha 

66/10 2 

Grunty orne RV 0,0082 

0,1393 SL1L/00031013/3 
Inne tereny 

zabudowane 
Bi 0,1311 

3.     Budynki 

Numer 
działki 

Nr 
ewidencyjny 

budynku 

Adres lub 
położenie 

Rodzaj  wg KŚT Klasa wg PKOB 
Kondygnacja 

nad./pod. 
Pow. zab. 

[m²] 

66/10 143 Ul. Abrahama 
Budynki 

przemysłowe 
Budynki przemysłowe 1/0 130 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestru gruntów. 
 

2.2. Stan prawny nieruchomości  

Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie badania księgi wieczystej nr SL1L/00031013/3 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lęborku - V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 16 marca 2020 r.  
 
Zapisy w księdze SL1L/00031013/3 przedstawiały się następująco: 
 

DZIAŁ I-O „OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI” 

Położenie:  miejscowość Lębork;  
Numer działki:   66/10; 
Obręb:   10; 
Ulica:   Abrahama; 
Sposób korzystania: działka zabudowana; 
Nr Kw. z której 
Odłączono działkę:         /00007888/ 
Obszar:   0,1393 ha 
 
DZIAŁ I-SP „SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ” 
Wolny od wpisów. 
 
DZIAŁ II „WŁASNOŚĆ” 
Właściciel:  1/1  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Z.O.O. Lębork 
 
DZIAŁ III „PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA” 
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Rodzaj wpisu:  ograniczone prawo rzeczowe 
Treść wpisu:  bezterminowa i odpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie   
   przechodu i przejazdu w tym również samochodów o masie całkowitej do 40  
   ton, przez pas gruntu o szerokości 7m i długości 26m, o łącznej powierzchni  
   182m² wzdłuż granicy z działką nr 89/10, na rzecz każdoczesnego użytkownika  
   wieczystego (a w przyszłości właściciela) działki nr 89/10 o pow. 0,3056 ha i  
   właściciela budynku stanowiącego odrębną nieruchomość objętych KW nr  
   SL1L/00028007/4. 
 
DZIAŁ IV „HIPOTEKA” 
Wolny od wpisów. 
 
Inne uwarunkowania prawne 
Nie stwierdzono występowania żadnych praw zobowiązaniowych ani ograniczonych praw rzeczowych 
obciążających obiekt wyceny, ponad te ujawnione w KW. 
 
 

3 Przeznaczenie nieruchomości 
 
Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami dla potrzeb wyceny przeznaczenie 
nieruchomości przyjmuje się na podstawie planu miejscowego. W przypadku: 

• braku planu miejscowego przeznaczenie przyjmuje się na podstawie studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu,  

• braku studium lub decyzji o warunkach zabudowy przyjmuje się faktyczny sposób użytkowania 
nieruchomości. 
 

Na podstawie badania dokumentów planistycznych miasta Lębork ustalono, że dla przedmiotowego 
terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr 
LIV/575/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dn. 22 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka dla obszaru oznaczonego w tym planie jako 
T.16 i części obszarów T.14 i TLO. Zgodnie z zapisami w MPZP nieruchomość leży na terenie oznaczonym 
jako PP, czyli tereny o funkcji komercyjnej. 

 
Dla potrzeb wyceny przyjęto przeznaczenie zgodne z dokumentacją planistyczną czyli tereny o funkcji 
komercyjnej. 
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Rysunek 1 Fragment Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie http://www.mlebork.e-mapa.net 
 
Legenda: lokalizacja zaznaczona kolorem czerwonym 
 

4 Opis nieruchomości 
 
Opisu nieruchomości dokonano w aspekcie cech rynkowych wpływających na jej wartość. Porównania 
dokonano w stosunku do nieruchomości podobnych. Oznacza to, iż przy ustalaniu ceny sprzedaży tego 
typu nieruchomości, kupujący i sprzedający rozpatrują te właśnie cechy rynkowe, co wynika z obserwacji 
rynku. 

4.1 Lokalizacja ogólna 
Na poniższym rysunku przedstawiono mapę z lokalizacją ogólną nieruchomości. 
 
Rysunek 2 Mapa z lokalizacją ogólną nieruchomości 

 
Źródło: Opracowanie własne na podkładzie mapy www.maps.google.pl. 
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Województwo Pomorskie zajmuje powierzchnię 18 298 km2, co stanowi 5,9 % powierzchni Polski. 
Zamieszkuje je 2 179 tyś osób, co stanowi 5,6 % ludności Polski1. Zdecydowana większość przypada na 
skupiska miejskie. Stolicą regionu jest Gdańsk, który wraz z Gdynią i Sopotem tworzy nadmorską 
aglomerację zwaną Trójmiastem. Bezrobocie w województwie kształtuje się na poziomie 13%2. Wielkość 
PKB na 1 mieszkańca daje pomorskiemu piąte miejsce w kraju. Pomorskie w rankingach atrakcyjności 
zajmuje trzecie miejsce w kraju, skupiając 13% zainwestowanego w Polsce kapitału zagranicznego. 
Najlepiej rozwijającymi się gałęziami gospodarki w województwie są przede wszystkim przemysł 
stoczniowy, rafineryjny, maszynowy, spożywczy i usługi portowe3. Województwo pomorskie pod 
względem liczby prywatnych przedsiębiorstw odniesionych do liczby 1000 mieszkańców zajmuje 
wysokie, czwarte miejsce w kraju. W regionie angażują swój kapitał znane firmy z Europy Zachodniej 
oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki4. 
 
Powiat lęborski leży w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Swym zasięgiem 
obejmuje obszar 707 km2, na którym zamieszkuje 66 000 mieszkańców. Od wschodu graniczy z 
powiatem wejherowskim, od zachodu z powiatem słupskim, a od południa z powiatem bytowskim. W 
skład powiatu wchodzą dwa miasta: Lębork i Łeba oraz trzy gminy wiejskie: Cewice, Nowa Wieś Lęborska 
i Wicko.5 Stolicą powiatu jest Lębork. 
 
Rysunek 3 Granice powiatu lęborskiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie https://www.google.com/maps 

 
Lębork jest miastem o charakterze usługowo-przemysłowym. Zajmuje obszar 18 km2, który zamieszkuje 
ok. 37 tys. mieszkańców. Miasto posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Leży bowiem przy 
międzynarodowej trasie drogowej E28 Gdańsk - Szczecin (droga krajowa nr 6). Z Lęborka jest tylko 30 
km do nadmorskiej Łeby z jej portem i mariną jachtową oraz do Słowińskiego Parku Narodowego z 
unikalnymi w Europie ruchomymi wydmami. 65 km na wschód zaczyna się Trójmiasto, a 55 km na zachód 
Słupsk. Do najbliższego portu pełnomorskiego w Gdyni jest ok. 60 km, a do portu lotniczego w Gdańsku 
ok. 80 km. 

 
1 www.gdansk.gda.pl. 
2 www.stat.gov.pl. 
3www.pomorskie.e-wojewodztwo.pl. 
4 www.woj-pomorskie.pl. 
5 http://www.powiat-lebork.com. 

https://www.google.com/maps
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4.2 Lokalizacja szczegółowa i stan zagospodarowania 
nieruchomości 

 
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę obiektu wyceny.  
 
Tabela 3 Charakterystyka obiektu wyceny  

CECHY CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WYCENY 

Lokalizacja ogólna 
Nieruchomość położona we wschodniej części miasta Lębork, w pobliżu drogi 
krajowej nr 6. Zlokalizowana w obszarze przemysłowo - usługowym. 

Lo
ka

liz
a

cj
a 

sz
cz

eg
ó

ło
w

a 

Sąsiedztwo 
W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa handlowo - usługowa oraz obszar 
przemysłowy. W dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

Dojazd Dojazd do nieruchomości droga publiczną, utwardzoną. 

Warunki zagospodarowania 

Działka nieogrodzona, budynek zlokalizowany w centralnej części działki.  Działka 
częściowo porośnięta niską trawą, częściowo utwardzona kostką betonową. 
Kształt działki nieregularny, wielokątny. Dostępne media: woda, prąd, kanalizacja, 
sieć ciepłownicza. 

Inne Przez teren działki przebiega sieć ciepłownicza o charakterze przesyłowym. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Na poniższym rysunku przedstawiono lokalizację szczegółową i sąsiedztwo obiektu wyceny. 
 
Rysunek 4 Mapa z lokalizacją szczegółową nieruchomości na tle miejscowości  

 
Źródło: Opracowanie własne na podkładzie mapy www.mapy.google.pl. 
 
Legenda: lokalizacja nieruchomości zaznaczona kolorem czerwonym 

http://www.mapy.google.pl/
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Rysunek 5 Lokalizacja szczegółowa dz. nr 66/10 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie mapy ewidencyjnej. 
 
Legenda: kontur nieruchomości zaznaczony kolorem żółtym 

4.3 Opis budynku 
 
Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej, początkowo o funkcji 
kotłowni wybudowany w 1974 r. W roku 1981 roku budynek przekształcony został na  budynek o 
funkcji wymiennikowni węzła cieplnego.  
 
Parametry techniczne: 

• kubatura:  442,62 m³ 

• powierzchnia zabudowy*: 127,20 m² 

• powierzchnia użytkowa: 109,50 m2 

• liczba kondygnacji: 1 

• Technologia wykonania: 

•  

technologia murów tradycyjna Ławy żelbetowe wylewane na 
mokro. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej na 
fundamentach betonowych. Ławy żelbetowe wylewane na 
mokro. 

• Stropodach  
 
 
 

•  

konstrukcję nośną stanowią żelbetowe prefabrykowane płyty 
stropodachowe, korytkowe ułożone dźwigach stalowych. W 
konstrukcji niższego i wyższego stropodachu wbudowano 
stalowe wentylatory dachowe stanowiące wentylacje 
pomieszczeń.  

• Dach jednospadowy, pokrycie dachowe z papy. 

• Obróbki blacharskie:          rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej. 
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• Ściany zewnętrzne     
 

murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej, wewnątrz na ścianach tynk tradycyjny wapienno - 
cementowy. 

• Ściany wewnętrzne: murowane wykonane w technologii tradycyjnej, cegła na 
zaprawie wapienno-cementowej, otynkowane tynkiem, w 
pomieszczeniach pobiałkowane. 

• Posadzka: warstwa betonowa zatarta na ostro.  

• Stolarka okienna: okna PCV.  

• Stolarka drzwiowa zew.: drzwi stalowe uchylne ku sufitowi pomalowane farbą olejną. 

UWAGI W budynku znajdują się elementy czynnej infrastruktury – sieć 
ciepłownicza.  

*istnieje rozbieżność pomiędzy powierzchnią zabudowy podaną na wypisie z rejestru gruntów, a 
powierzchnią zabudowy podaną przy przeglądzie technicznym budynku.  
 
Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną obiektu wyceny wykonaną podczas oględzin. 
 
Rysunek 6 Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas oględzin dz. nr 66/10 

  

Obiekt wyceny - dojazd do nieruchomości Obiekt wyceny – dojazd do nieruchomości 

  

Obiekt wyceny – dojazd do nieruchomości Obiekt wyceny  
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Obiekt wyceny Obiekt wyceny 
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Obiekt wyceny Obiekt wyceny 

  

Obiekt wyceny Obiekt wyceny 

  

Obiekt wyceny Obiekt wyceny 

Źródło: Opracowanie własne.  
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5 Metodyka wyceny 
 
Warunki i założenia 
Wycenę przeprowadzono uwzględniając poniższe warunki i założenia: 

• Operat szacunkowy został sporządzony zgodnie z zasadą szczególnej staranności; 

• Wyboru właściwego podejścia metody i techniki szacowania nieruchomości dokonano 
uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w 
planie miejscowym/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego/decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/faktyczny sposób 
użytkowania nieruchomości, stan nieruchomości (stan zagospodarowania, stan prawny, stan 
techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan 
otoczenia) oraz dostępne dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych. 

• Określona wartość obiektu wyceny nie jest zwiększona o sumę odpowiadającą podatkom i 
opłatom, jakie potencjalny nabywca nieruchomości będzie zobowiązany zapłacić w związku z jej 
nabyciem.  

• Określona wartość obiektu wyceny nie uwzględnia ewentualnych obciążeń odnoszących się do 
obsługi zobowiązań zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości. 

 

Definicja wartości obiektu wyceny  

W celu określenia wartości rynkowej nieruchomości podstawą dla przyjętej metodyki są przepisy Ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.  
 
Definicja wartości rynkowej nieruchomości zawarta została w art. 151 ust 1. Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Zgodnie z treścią tego przepisu „Wartość rynkową nieruchomości stanowi 
szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży 
zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy 
zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji 
przymusowej”. 
 
Z definicji wartości rynkowej nieruchomości wynika, że określana w trakcie wyceny wartość rynkowa 
nieruchomości nie powinna stanowić przewidywanej maksymalnej ani minimalnej ceny, za jaką można 
sprzedać wycenianą nieruchomość na rynku. Takie ceny za nieruchomości są z reguły osiągane tylko w 
szczególnych przypadkach. Rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości uwzględniając 
ceny transakcyjne, jakie zaistniały na wyodrębnionym rynku w przyjętym okresie badania. Pod pojęciem 
cen transakcyjnych należy rozumieć ceny historyczne, tj. ceny, które zaistniały w umowach sprzedaży 
nieruchomości, zawartych w formie aktu notarialnego. 
 
Biorąc to pod uwagę, wartość rynkowa nieruchomości z reguły nie odpowiada cenom, jakie oferują 
sprzedający w anonsach prasowych oraz cenom, jakie osiągają nieruchomości w licytacjach 
organizowanych np. przez gminy (bywają wyjątki). Przy wycenie wyklucza się wszelkiego typu „okazje” 
oraz inne nieprofesjonalne czynniki, które mogą występować w obrocie nieruchomościami, np. sprzedaż 
w rodzinie.  
Wartość rynkowa nieruchomości, jako jej przewidywana cena, jest to wartość akceptowalna 
jednocześnie dla największej liczby sprzedających i kupujących na rynku. Jest to więc tak przewidywana 
cena nieruchomości, przy której byłoby zawartych najwięcej transakcji. 
 
Wg interpretacji Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny wartość rynkowa przedstawia szacunkową 
kwotę pieniężną, którą można uzyskać za nieruchomość sprzedawaną na rynku w okolicznościach, w 
których strony mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, są od siebie niezależne, działają z rozeznaniem 
i postępują rozważnie, nie znajdują się w sytuacji przymusowej, oraz upłynął odpowiedni okres 
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eksponowania nieruchomości na rynku. Jest to najlepsza cena, którą, rozsądnie rzecz biorąc, może 
uzyskać sprzedawca oraz najbardziej korzystna cena, którą, rozsądnie rzecz biorąc, zgodzi się zapłacić 
kupujący. 
 

Rozumienie wartości rynkowej nie jest uzależnione od faktycznego zawarcia transakcji w dniu, na który 
sporządzona zostaje wycena. Przy czym pojęcie „w dniu wyceny” oznacza wymóg, aby określona wartość 
rynkowa była właściwa dla danego momentu w czasie. Szacunkowa kwota (hipoteza ceny) podana w 
operacie szacunkowym odzwierciedla stan rynku oraz uwarunkowania istniejące konkretnie w dniu 
wyceny, a nie w dniu wcześniejszym lub przyszłym. W definicji zakłada się także jednoczesne zawarcie i 
wykonanie umowy sprzedaży nieruchomości 

Podejście i metoda wyceny 
 
Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta 
odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu 
rynkowego. Ceny nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące te nieruchomości i ustala z 
uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu.  
 
Biorąc pod uwagę opinię pośredników w obrocie nieruchomościami stwierdza się, że strony transakcji 
przy ustalaniu cen podobnych nieruchomości kierują się porównaniem. Z uwagi na powyższe oraz biorąc 
pod uwagę ilość dostępnych danych do określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości 
zastosowano podejście porównawcze, metodę porównywania parami. 
 

Procedura szacowania – metoda porównywania parami 

Przy stosowaniu metody porównywania parami porównuje się nieruchomość wycenianą o znanych 
cechach, kolejno z nieruchomościami podobnymi, o znanych cenach transakcyjnych i cechach. Wartość 
określa się poprzez korygowanie cen transakcyjnych ze względu na różnice ocen pomiędzy 
nieruchomością wycenianą i nieruchomościami podobnymi. 
 
Określenia wartości dokonano według następującej procedury: 

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 porównań 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 porównań nieruchomości wycenianej kolejno z nieruchomościami wybranymi 
do wyceny i określenie wielkości poprawek wynikających z różnicy ocen nieruchomości 
wycenianej i nieruchomości wybranych do porównań. 

9) Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do porównań przy 
użyciu określonych poprawek. 

10) Obliczenie wartości jednostkowej (Wj) wycenianej nieruchomości jako średniej arytmetycznej z 
cen transakcyjnych skorygowanych (N1, N2, N3), uzyskanych z porównań w poszczególnych 
parach lub średniej ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana: 

• wartość jednostkowa, jako średnia arytmetyczna: 
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• wartość jednostkowa, jako średnia ważona (wagi w1, w2, w3): 

 
Wyceniając nieruchomość w podejściu porównawczym przyjmuje się hipotezę, że wartość 
wycenianej nieruchomości będzie zawierała się między ceną minimalną i ceną maksymalną. 
Przedział ten określa się jako delta cen (Δc = cmax – cmin). 

11) Określenie wartości wycenianej nieruchomości (W) na podstawie iloczynu wartości 

jednostkowej (Wj) i liczby jednostek porównawczych P, (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy 

lokalu). 

 
 

6 Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości 

6.1 Założenia badawcze 
 
Okres badania: od grudnia 2017 roku do dnia, na który określono wartość. Rozpiętość czasowa 
uwarunkowana jest niewielką ilością transakcji nieruchomościami podobnymi. 

Przedmiot badania określono, jako: 

ceny transakcyjne prawa własności do nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami o 
przeznaczeniu infrastrukturalnym, warsztatowym, przemysłowym, produkcyjnym i magazynowo-
składowym. Pod uwagę brano budynki murowane o powierzchni użytkowej od 44 do 300 m2, 
usytuowane na działkach o powierzchni do 2400 m2. 
 
Obszarem monitorowania zostało objęte miasto Lębork. 
 
Jako jednostkę porównawczą zastosowano cenę nieruchomości wyrażoną w zł/m2 powierzchni 
użytkowej budynku. W badaniu brano pod uwagę ceny bez uwzględniania występującego podatku VAT. 

6.2 Opis rynku nieruchomości 
W celu przeprowadzenia analizy zgodnej z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami 
przeprowadzono monitoring rynku na podstawie notowań z aktów notarialnych, w wyniku którego 
zidentyfikowano transakcje sprzedaży nieruchomości podobnych. 
 
Tabela 4 Zestawienie transakcji nieruchomości podobnych 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Lp.
Data 

transakcji

Miasto/ 

Gmina
Obręb Ulica

Cena  łączna 

[zł]

Powierzchnia 

użytkowa 

budynku [m2]

Cena 

jednostkowa 

[zł/m2]

Nr 

repertorium

Powierzchnia 

działki [m2]

1 15.12.2017 Lębork 13 Pionierów 105 000 164,50 638,30  3278/2017 437

2 09.04.2019 Lębork 13 Pionierów 156 000 167,20 933,01  2283/2019 253

3 09.05.2019 Lębork 10 Krzywoustego 300 000 296,00 1 013,51  3071/2019 2315

4 14.11.2019 Lębork 13 Pionierów 375 000 315,20 1 189,72  7960/2019 1038

5 20.09.2019 Lębork 13 Weterynaryjna 70 000 44,00 1 590,91  5125/2019 535
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Zestawienie zawiera wszystkie transakcje, które uznano za rynkowe i reprezentatywne. Podczas 
zbierania danych o cenach transakcyjnych do powyższego zestawienia nie ujęto transakcji, które 
znacząco odbiegają od pozostałych cen.  
 
Transakcje, które wykorzystano w wycenie do porównań zostały zacienione w powyższej tabeli. 
 
Na badanym rynku nieruchomości odnotowano: 

• Cenę minimalną  Cmin – 638,30 zł/m2, 

• Cenę maksymalną Cmax – 1590,91 zł/m2, 

• Deltę cen (Cmax- Cmin)  – 952,61 zł/m2. 
 
Trend czasowy  
Po znacznym ożywieniu i wzroście cen w latach 2006-2007, rok 2008 był okresem spadków, 
wyrównywania i stabilizacji cen. Ważne zmiany przyniósł IV kwartał 2008 r. Był to początek kryzysu 
finansowego, który bardzo szybko ogarnął całą gospodarkę. Nastąpił diametralny zwrot polityki 
kredytowej prowadzonej przez banki. Z uwagi na utrudniony dostęp do kredytów nastąpił realny spadek 
popytu, co spowodowało, że początek 2009 roku był okresem stagnacji i wyczekiwania uczestników 
rynku na dalszy rozwój wydarzeń. Rok 2009 i 2010 przyniósł ożywienie na rynku kredytowym, jednak nie 
wpłynęło ono na zasadniczą zmianę poziomu cen. Lata 2011-2019 cechowały się dalszą stabilizacją cen. 
 
Dla potrzeb wyceny (aktualizacji cen) w związku ze stabilizacją rynku, nie dokonano aktualizacji cen. 
 
Cechy rynkowe i wagi 

Biorąc pod uwagę wynik badania preferencji nabywców przedmiotowych nieruchomości ustalono 
zestaw cech rynkowych determinujących ceny. Do cech wpływających w zasadniczym stopniu na 
wysokość cen należą: 

• lokalizacja, otoczenie i sąsiedztwo, 

• stan techniczny budynku, 

• wielkość budynku, 

• dostępność komunikacyjna i ekspozycja nieruchomości, 

• wielkość działki. 
 
Zgodnie z zaleceniami Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny PFSRM (Nota Interpretacyjna nr 1 pkt 
3.10) wielkość wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych oraz zakres skali ocen 
danej cechy można wyznaczyć w zależności od stanu rynku uwzględniając: 

a. wyniki analizy danych o cenach i cechach rynkowych nieruchomości podobnych będących 
przedmiotem obrotu rynkowego na określonym dla potrzeb wyceny rynku nieruchomości, 

b. analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych, 
c. badania i/lub obserwację preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości, 
d. inny wiarygodny sposób. 

 
Biorąc pod uwagę zestaw transakcji przyjętych do wyceny oraz cechy rynkowe różnicujące ceny 
badanych nieruchomości określono zestaw cech i ich wagi (procentowy wpływ na ceny). Wagi cech 
rynkowych ustalono zgodnie z pkt. c cytowanej powyżej noty interpretacyjnej.  
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Tabela 5 Zestawienie cech rynkowych i ich wag 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Na wartość wpływają też inne cechy nieruchomości, które nie różnicują cen nieruchomości przyjętych 
do porównania (wszystkie nieruchomości miały pozostałe warunki podobne).  
 

Zestawienie cech rynkowych wraz z ich opisem i skalą ocen zawiera poniższa tabela. Do oceny cech 
rynkowych przyjęto skalę liczbową, zamiast opisowej, przy założeniu, że ocena 1 oznacza ocenę 
najwyższą.  
 
Tabela 6 Zestawienie i opis cech rynkowych  

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Lp. CECHA RYNKOWA
WAGA CECHY 

RYNKOWEJ

ZAKRES 

KWOTOWY

1 Lokalizacja, otoczenie i sąsiedztwo 35% 333,41

2 Stan techniczny budynku 15% 142,89

3 Wielkość budynku 15% 142,89

4 Dostępność komunikacyjna i ekspozycja nieruchomości 20% 190,52

5 Wielkość działki 15% 142,89

RAZEM 100% 952,61

Lp. CECHA RYNKOWA OPIS CECHY
OCENA 

CECHY

Korzystna lokalizacja - nieruchomość położna w komercyjnej części miasta, w pobliżu 

głównych ciągów komunikacyjnych. Korzystne otoczenie i sąsiedztwo - o mieszanym 

charakterze, pozytywnie  wpływające na walory użytkowe nieruchomości 

1

Ocena pośrednia 2

Mniek korzystna lokalizacja  - nieruchmość położona na uboczu, w części mieatsa p 

przemysłowo-składowym charakterze oraz w dalszej odległości od głównych ciągów 

komunikacyjnych. Otoczenie i sąsiedztwo średniokorzystnie wpływające na walory 

użytkowe nieruchomości 

3

Budynek wymaga niewielkich prac remontowo-konserwacyjnych 1

Budynek wymaga prac remontowo-modernizacyjnych o większym zakresie 2

Korzystna wielkość - do 150 mkw 1

Mniej korzystna wielkość - powyżej 150 mkw 2

Nieruchomość położona w pierwszej linii zabudowy, bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej
1

Ocena pośrednia 2

Nieruchomość położona w drugiej linii zabudowy, gorsza ekspozycja względem głównych 

ciągów komunikacyjnych, pośredni dostęp do drogi publicznej
3

Korzystna wielkość - powyżej 500 mkw 1

Niekorzystna wielkość - działka zbyt mała - do 500 mkw 2
5 Wielkość działki

1
Lokalizacja, otoczenie 

i sąsiedztwo

Wielkość budynku3

Stan techniczny 

budynku
2

4

Dostępność 

komunikacyjna i 

ekspozycja 

nieruchomości
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7 Rachunek wyceny 

7.1 Określenie wartości nieruchomości  
Wycenę metodą porównywania parami przeprowadza się w oparciu o dane rynkowe z dokonanych 
transakcji. W metodzie tej przyjmuje się, ze wartość wycenianej nieruchomości znajduje się pomiędzy 
maksymalną i minimalną ceną zaobserwowaną na rynku w okresie monitorowania. Ceny nieruchomości 
przyjętych do porównania koryguje się o współczynniki, których wartość określa się w wyniku 
porównywania nieruchomości. 

7.1.1 Opis nieruchomości przyjętych do porównań 
 
Spośród wszystkich transakcji, po wyodrębnieniu rynku, wybrano trzy transakcje porównawcze, 
dotyczące nieruchomości najbardziej podobnych do obiektu wyceny. 
 
Obiekt porównawczy  A 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo-składowym. Budynek o powierzchni 
użytkowej 167,20 m2, usytuowany na działce ewidencyjnej o powierzchni 253 m2, położonej w Lęborku 
przy ul. Pionierów. Jednostkowa cena transakcyjna wynosi 933,01 zł/m2. Repertorium 2283/2019 z dnia 
09.04.2019. 
 
Obiekt porównawczy  B 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo-składowym. Budynek o powierzchni 
użytkowej 296,00 m2, usytuowany na działce ewidencyjnej o powierzchni 2315 m2, położonej w Lęborku 
przy ul. Krzywoustego. Jednostkowa cena transakcyjna wynosi 1013,51 zł/m2. Repertorium 3071/2019 z 
dnia 09.05.2019. 
 
Obiekt porównawczy  C 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem produkcyjnym. Budynek o powierzchni użytkowej 
315,20 m2, usytuowany na działce o powierzchni 1038 m2, położonej w Lęborku przy ul. Pionierów. 
Jednostkowa cena transakcyjna wynosi 1 189,72 zł/m2. Repertorium 7960/2019 z dnia 14.11.2019 

 
Tabela 7 Zestawienie ocen cech nieruchomości porównawczych z obiektem wyceny  

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
 

OBIEKT WYCENY OBIEKT A OBIEKT B OBIEKT C

1 Lokalizacja, otoczenie i sąsiedztwo 0 - ekstrapolacja 2 1 3

2 Stan techniczny budynku 2 2 2 1

3 Wielkość budynku 1 2 2 2

4
Dostępność komunikacyjna i ekspozycja 

nieruchomości
1 2 2 3

5 Wielkość działki 1 2 1 1

Lp. CECHA RYNKOWA

OCENY CECH RYNKOWYCH POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 



 

  

 

      Operat szacunkowy nr  51/III/2020 

Str. 22 

7.1.2 Określenie wartości obiektu wyceny  
 

Dla zniwelowania różnic pomiędzy obiektem wyceny a obiektami porównawczymi nadawane są korekty. 
Na podstawie różnic pomiędzy maksymalną i minimalną ceną występującą na rynku określono zakres 
kwotowy poprawek należny łącznie wszystkim cechom rynkowym, tzw. delta cen. Kierując się określoną 
wagą, dla każdej cechy rynkowej oszacowano maksymalną kwotę poprawek. Następnie, uwzględniając 
nadane poszczególnym obiektom oceny, określono poprawki. Suma wszystkich poprawek posłużyła do 
skorygowania ceny, jaką osiągają poszczególne obiekty porównawcze.  
 
Porównania nieruchomości dokonano poprzez zestawienie ocen nadanych obiektowi, który jest 
przedmiotem wyceny oraz obiektom przyjętym do porównania.  
 
W poniższej tabeli przedstawiono rachunek wyceny nieruchomości. 
 
Tabela 8 Analiza porównywania parami i określenie wartości obiektu wyceny 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
 
Jednostkową wartość rynkową obiektu wyceny określono w wysokości 1742,96 zł/m2, jako iloczyn 
średniej arytmetycznej ze skorygowanych cen transakcyjnych. 
Wartość rynkową nieruchomości określono w wysokości 190 854 zł (przyjęto 191 000zł), jako iloczyn 
średniej arytmetycznej ze skorygowanych cen transakcyjnych i liczby jednostek porównawczych. 
 

cena max 1 590,91 zł/m2

cena min 638,30 zł/m2

delta C = cena max - cena min 952,61 zł/m2

cena OA 638,30 zł/m2

cena OB. 1 189,72 zł/m2

cena OC 1 590,91 zł/m2

powierzchnia OW 109,50 m2

obiekt wyceny

ocena ocena poprawki [zł/m2]

1 Lokalizacja, otoczenie i sąsiedztwo 1 3 35% 333,41 0 - ekstrapolacja 2 333,41

2 Stan techniczny budynku 1 2 15% 142,89 2 2 0,00

3 Wielkość budynku 1 2 15% 142,89 1 2 142,89

4 Dostępność komunikacyjna i ekspozycja nieruchomości 1 3 20% 190,52 1 2 95,26

5 Wielkość działki 1 2 15% 142,89 1 2 142,89

SUMA 100% 952,61 714,46

1352,76

obiekt wyceny

ocena ocena poprawki [zł/m2]

1 Lokalizacja, otoczenie i sąsiedztwo 1 3 35% 333,41 0 - ekstrapolacja 1 166,71

2 Stan techniczny budynku 1 2 15% 142,89 2 2 0,00

3 Wielkość budynku 1 2 15% 142,89 1 2 142,89

4 Dostępność komunikacyjna i ekspozycja nieruchomości 1 3 20% 190,52 1 2 95,26

5 Wielkość działki 1 2 15% 142,89 1 1 0,00

SUMA 100% 952,61 404,86

1594,58

obiekt wyceny

ocena ocena poprawki [zł/m2]

1 Lokalizacja, otoczenie i sąsiedztwo 1 3 35% 333,41 0 - ekstrapolacja 3 500,12

2 Stan techniczny budynku 1 2 15% 142,89 2 1 -142,89

3 Wielkość budynku 1 2 15% 142,89 1 2 142,89

4 Dostępność komunikacyjna i ekspozycja nieruchomości 1 3 20% 190,52 1 3 190,52

5 Wielkość działki 1 2 15% 142,89 1 1 0,00

SUMA 100% 952,61 690,64

2281,55

zł/m2 1742,96

m2 109,50

Wj x P zł  190 854

para porównawcza OW - OA

Lp. cecha rynkowa skala ocen waga [%]

zakres 

kwotowy 

[zł/m2]

obiekt A

OW(A) [zł/m2] - cena jednostkowa OA skorygowana o sumę porawek 

para porównawcza OW - OB.

Lp. cecha rynkowa skala ocen waga [%]

zakres 

kwotowy 

[zł/m2]

obiekt B

OW(C) [zł/m2] - cena jednostkowa OC skorygowana o sumę porawek

WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA (Wj): (OW(A)+OW(B)+OW(C)) / 3

POWIERZCHNIA (P)

WARTOŚĆ ŁĄCZNA po zaokrągleniu do pełnego złotego:

OW(B) [zł/m2] - cena jednostkowa OB skorygowana o sumę porawek

para porównawcza OW - OC

Lp. cecha rynkowa skala ocen waga [%]

zakres 

kwotowy 

[zł/m2]

obiekt C
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8 Podsumowanie wyceny i wnioski końcowe 
 
Analiza wykazała, że ceny osiągane za nieruchomości podobne znajdują się w przedziale od 638,30 zł/m2 

do 1590,91 zł/m2. Określona wartość jednostkowa obiektu wyceny na poziomie 1742,96 zł/m2 wybiega 
poza przedział cenowy i znajduje się powyżej ceny maksymalnej, co wynika z zastosowania ekstrapolacji  
dla cechy „lokalizacja, otoczenie i sąsiedztwo” gdyż obiekt wyceny wybiega w aspekcie tej cechy poza 
przedział rynkowy, w porównaniu do nieruchomości podobnych. 
 

Wartość obiektu wyceny określa się na kwotę: 191 000 zł (słownie: sto 
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego, kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych. 
Kwotę wartości nieruchomości można wyrazić w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca 
to wyniku wyceny (§56 ust. 2).  
 

9 Klauzule 
 

Klauzule formalne 
• Operat szacunkowy został sporządzony zgodnie z przepisami prawa. 

 

Klauzule publikacji i wykorzystania 
• Wyceny dokonano na datę określenia wartości. 

• Operat szacunkowy może być wykorzystywany tylko do celu, dla którego został sporządzony, 
przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia (artykuł 156 Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami). 

• Niniejszy operat może być wykorzystany jedynie w zakresie określonym w punkcie dotyczącym 
celu wyceny.  
Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu do innych celów. 

• Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich. 

• Niniejszy operat nie stanowi opinii prawnej. 

• Niniejszy operat nie stanowi ekspertyzy technicznej. 

• Niniejszy operat składa się z 24 ponumerowanych stron nie licząc załączników. 
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12 Załączniki 
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