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Przykładowy operat szacunkowy
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PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
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WYCIĄG Z PRZYKŁADOWEGO OPERATU SZACUNKOWEGO

Sporządzony na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz. 741, wraz z późniejszymi zmianami).

Opis przedmiotu wyceny

Zakres i cel wyceny
Zastosowane podejście w
wycenie nieruchomości
Oszacowana wartość

rynkowa nieruchomości
Data, na którą określono

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości
gruntowej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w
mieście XXXXX prowadzi księgę wieczystą gruntową o nr
XXXX/XXXXXXXX/X. Właścicielem nieruchomość gruntowej
stanowiącej działkę nr XXXXX, o łącznej powierzchni 860 m2
jest Gmina XXXXX. Działka oddana w użytkowanie wieczyste na
okres 99 lat pod budowę domu mieszkalnego, na podstawie
umowy nr XXX/XX z dn. 29.05.1967 r. Podstawowe
przeznaczenie nieruchomości położonej na terenach
oznaczonych zgodnie z MPZP Miasta XXXXX symbolem MN1 –
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w
budynkach o powierzchni maksimum 30% powierzchni
użytkowej budynku mieszkalnego. Nieruchomość położona jest
w województwie ZZZZZ, w powiecie YYYYY, w gminie XXXXX,
os. XXX Nr XX, obręb ewidencyjny nr 000X XXXXX, arkusz mapy
nr XX.
Zakresem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej
prawa własności nieruchomości gruntowej, w celu aktualizacji
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Podejście porównawcze, metoda porównywania parami.
Wn = 106 778 zł

Słownie: sto sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem
złotych.
28.03.2017 r.

wartość przedmiotu wyceny
Data sporządzenia wyceny

Autor wyceny

28.03.2017 r.
Iwan Sepetliew
EXPERT – Iwan Sepetliew – Profesjonalna wycena nieruchomosci.
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Spis zawartości opracowania
1.0. Przedmiot i zakres wyceny
2.0. Cel wyceny nieruchomości gruntowej
3.0. Podstawy opracowania wyceny oraz źródła danych o nieruchomości
3.1. Podstawy formalne
3.2. Podstawy prawne
3.3. Podstawy metodologiczne
3.4. Źródła danych merytorycznych
4.0. Daty istotne dla określenia wartości nieruchomości
5.0. Opis stanu wycenianej nieruchomości
5.1. Opis nieruchomości
5.2. Stan prawny nieruchomości na datę sporządzenia wyceny
5.3. Stan zagospodarowania nieruchomości oraz stopień wyposażenia w
urządzenia infrastruktury technicznej nieruchomości
5.4. Stan otoczenia nieruchomości (w tym wielkość, charakter i stopień
zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona)
5.5. Cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
5.6. Nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego nieruchomości
6.0. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie
7.0. Analiza rynku nieruchomości
8.0. Sposób wyceny nieruchomości gruntowej
8.1. Wskazanie rodzaju określonej wartości. Wybór podejścia i metody wyceny.
9.0. Przedstawienie obliczeń dotyczących określenia wartości nieruchomości oraz
wyniku wyceny
10.0.Wynik końcowy z komentarzem
11.0. Klauzule i zastrzeżenia
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Spis załączników
1. Dokumentacja fotograficzna

2. Wypis z księgi wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X
3. Wypis z rejestru gruntów

4. Wyrys z MPZP miasta XXXXX

4

EXPERT – IWAN SEPETLIEW
Profesjonalna wycena nieruchomości

Przykładowy operat szacunkowy

1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY
Podstawa prawna – § 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w

sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 poz.
2109 , wraz z późniejszymi zmianami).

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej. Zakresem niniejszej
wyceny jest określenie wartości rynkowej powyższego przedmiotu wyceny.

2.0. CEL WYCENY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości
gruntowej, stanowiącej podstawę do aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu.

3.0. PODSTAWY OPRACOWANIA WYCENY ORAZ ŹRÓDŁA DANYCH O
NIERUCHOMOŚCI

3.1. Podstawy formalne
Podstawę formalną opracowania niniejszego operatu stanowi:


Zlecenie z Urzędu Miasta w XXXXX nr XXX/XX

3.2. Podstawy prawne


USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115



ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie

poz. 741, wraz z późniejszymi zmianami);

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207 poz.
2109 , wraz z późniejszymi zmianami);

3.3. Podstawy metodologiczne
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POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY – Polska Federacja Stowarzyszeń



STANDARDY ZAWODOWE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH – Polska

Rzeczoznawców Majątkowych.

Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – Nota Interpretacyjna –
Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.

3.4. Źródła danych merytorycznych


W zakresie określenia przedmiotu wyceny oraz cech szacowanej nieruchomości
korzystano z informacji zawartych w następujących zbiorach dokumentacji:

o badanie księgi wieczystej z rejestru KW Sądu Rejonowego w mieście XXXXX;

o Miejscowy Plan MPZP Gminy XXXXX (Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony
Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego);

o ewidencja gruntów, budynków i lokali prowadzona przez Starostwo Powiatowe w
XXXXX (Wydział Geodezji);

o dane z aktów notarialnych dotyczących cen transakcyjnych nieruchomości

porównywalnych przechowywane przez Starostwo Powiatowe w XXXXX (Wydział
Geodezji);

o oględziny terenowe nieruchomości oraz wywiad terenowy;
o dane i zestawienia GUS;

o dane z lokalnych agencji nieruchomości.
4.0. DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
• Data sporządzenia wyceny: 28 marzec 2017
• Data, na którą określono wartość rynkową przedmiotu wyceny: 28 marzec 2017
• Data, na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny: 28 marzec 2017
• Data dokonania oględzin nieruchomości i wywiadu terenowego: 21 marzec 2017

5.0. OPIS STANU WYCENIANEJ NIERUCHOMOŚCI
Art. 4. pkt. 17. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami precyzuje

starannie rozumienie pojęcia stanu nieruchomości, mianowicie: „… stan zagospodarowania,
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stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury

technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień
zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona”;
5.1. Opis nieruchomości
5.1.1.Adres nieruchomości
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest na os. XXXX nr XX, w XXXXX,
powiat YYYYY, województwo ZZZZZ.

5.1.2. Oznaczenie nieruchomości w katastrze
5.1.2.1. Dane z rejestru gruntów:
- Nazwa jednostki ewidencyjnej: XXXXX_X, XXXXX;
- Obręb ewidencyjny: Nr 000X, XXXXX;
- Arkusz mapy: Nr XX

- Numer działki: XXXXX

- Powierzchnia: 0,0860 ha;

- Użytek i klasa bonitacyjna: B (Tereny mieszkaniowe)
Tabela nr 1 - Dane identyfikacyjne i lokalizacyjne nieruchomości:
POŁOŻENIE
XXXXX, os. XXX nr XX.
LOKALIZACJA
Nieruchomość gruntowa, zabudowana domem
jednorodzinnym, zlokalizowana w cichej,
spokojniej, malowniczej dzielnicy, oddalona
ok. 3 km od centrum miasta, w sąsiedztwie
zabudowy domami jednorodzinnymi.
Dzielnica niewielka, otoczoną zielenią leśną.
Nieruchomość gruntowa usytuowana przy
ulicy, wzdłuż której biegną chodniki. Sąsiednie
działki, zabudowane domami
jednorodzinnymi są ogrodzone, z dobrze
pielęgnowanymi ogrodami.
KSZTAŁT DZIAŁKI
Działka nr XXXXX ma kształt nieregularnego
prostokąta.
UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Teren nachylony w stronę północnego
wschodu. Stopień nachylenia – nieznaczny.
Działka nasłoneczniona.
POZIOM WÓD GRUNTOWYCH
Poziom wód gruntowych nie ma negatywnego
wpływu na wartość nieruchomości.
CIEKI WODNE
BRAK.
KOMUNIKACJA
Dojazd utwardzoną drogą asfaltową.
Nieruchomość związana jest z główna arterią
7
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dojazdową do miasta – ul. YYYYY za
pośrednictwem ulicy os. XXXXX.
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa
usytuowana jest w cichej, spokojniej,
malowniczej dzielnicy, zabudowanej domami
jednorodzinnymi, otoczonej zielenią leśną.
Jest.
Dobra.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
NIERUCHOMOŚCI
OGRODZENIE DZIAŁKI
OPINIA O NIERUCHOMOŚCI

5.2.Stan prawny nieruchomości na datę sporządzenia wyceny
Na podstawie badania Księgi Wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X, prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w mieście XXXXX, Wydział Ksiąg Wieczystych ustalono:
Tabela nr 2 - KW nr XXXX/XXXXXXXX/X:
Dział I-O - Oznaczenie nieruchomości

Działka gruntu nr XXXXX. Obszar działki –
0,0860 ha.
Dział I-SP - Spis praw związanych z własnością Działki gruntu w wieczystym użytkowaniu
przeznaczona pod budowę domu
mieszkalnego. Okres użytkowania –
29.05.2066 r. Umowa wieczystego
użytkowania nr XXX/XX z dnia 29.05.1967 r.
Dział II - Własność
Gmina XXXXX.
Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia

Brak wpisów.

Dział IV - Hipoteka

Brak wpisów.

5.3.Stan zagospodarowania nieruchomości oraz stopień wyposażenia w urządzenia
infrastruktury technicznej nieruchomości

Tabela nr 3 - Stan zagospodarowania nieruchomości gruntowej:
ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI
Dostęp do wody, kanalizacji oraz energii
elektrycznej.
SPOSÓB UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI
Działka nr XXXXX użytkowana na cele
budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego, zabudowana jest domem
jednorodzinnym.

5.4.Stan otoczenia nieruchomości (w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania
miejscowości, w której nieruchomość jest położona)

Tabela nr 4 - Stan otoczenia nieruchomości:
Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy
SĄSIEDZTWO
mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszym
otoczeniu są tereny lasów i dolesień.
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WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI (GMINA)
STOPIEŃ BEZROBOCIA (ZAREJESTROWANA)
WIELKOŚĆ MIESIĘCZNYCH ZAROBKÓW
BRUTTO MIESZKAŃCÓW

32,083
X,0 %
XXXX zł do YYYY zł

5.5. Cel oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Na podstawie § 28.5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, wartość przedmiotu wyceny
określono z uwzględnieniem celu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Zgodnie

z umową nr XXX/XX z dn. 29.05.1967 r. o oddanie przedmiotowej nieruchomości w

użytkowanie wieczyste, wyceniana nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie

wieczyste w celu budowy domu mieszkalnego. Sposób użytkowania nieruchomości jest
zgodny z celem określonym w powyższej umowie, ponieważ działka nr XXX/XX, która

została zabudowana domem jednorodzinnym, użytkowana jest na cele budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego.

5.6. Nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego nieruchomości
Zgodnie z art. 77.4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przy
aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego „…na poczet różnicy między opłatą

dotychczasową a opłatą zaktualizowaną zalicza się wartość nakładów poniesionych przez
użytkownika wieczystego nieruchomości na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury
technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji”. Art. 77.5. powyższej ustawy głosi:

”Zaliczenie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego nieruchomości

na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej następuje również w
przypadku, gdy nie zostały one uwzględnione w poprzednio dokonywanych aktualizacjach”.

Użytkownik wieczysty, poinformowany o prawach przysługujących mu na podstawie
art.77.4. oraz art.77.5. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie

wykazał poczynienia nakładów na budowę urządzeń infrastruktury technicznej. Na podstawie

analizy dokumentacji udostępnionej przez władze Gminy XXXXX dotyczącej budowy
urządzeń infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej ustalono, iż

użytkownik wieczysty nie poniósł nakładów na budowę urządzeń infrastruktury powyższego
rodzaju.

Art. 77.6. wyżej wymieniowej ustawy stanowi: „Zasady, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje
się odpowiednio do nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno-użytkowe
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gruntu, poniesionych przez użytkownika wieczystego, o ile w ich następstwie wzrosła wartość
nieruchomości gruntowej”.

Użytkownik wieczysty, poinformowany o prawie przysługującym mu na podstawie art. 77.6.
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie wykazał poczynienia
powyższego rodzaju nakładów koniecznych.

6.0. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta XXXXX

uchwalonego przez Radę Miejską w XXXXX uchwałą Nr LIII/377/2013 z dnia 28 listopada
2013 r. ustalono, że wyceniana nieruchomość znajduje się w jednostce urbanistycznej XX.X,
stanowiącej część jednostki strukturalnej X. Przedmiotowy obszar oznaczony jest symbolem
XMN1.

Przeznaczenie podstawowe dla terenów oznaczonych symbolem MN1 zgodnie z zapisami

MPZP miasta XXXXX: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w
budynkach o powierzchni maksimum 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem MN1:
1) nakazy:


maksymalny poziom parteru 0,5 m od poziomu terenu przy wejściu do budynku w



maksymalną szerokość elewacji frontowej – 20 m w ramach jednej bryły;

terenach płaskich oraz 1,2 m w terenach pochyłych,

2) zakazy:



lokalizacja nowych wolnostojących garaży bezpośrednio w granicy z drogą publiczną,
stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych;

3) dopuszczenia:


dopuszczenia:

lokalizacja

gospodarczych i

wolnostojących,

technicznych dla obsługi

jednokondygnacyjnych

obiektów

przeznaczenia podstawowego o

powierzchni zabudowy nie większej niż 30 m2 w ramach dopuszczalnej powierzchni
zabudowy.

W MPZP miasta XXXXX obowiązują dodatkowe indywidualne ustalenia parametryczne oraz

wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Maksymalny procent

terenów zabudowanych – 20%. Procent terenów biologicznie czynnych – 70%. Ilość
kondygnacji (bez wliczania kondygnacji podziemnej oraz nadziemnej poddaszowej) – 1.
10
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Wysokość do kalenicy – 10 m. Geometria dachu - dwuspadowy o nachyleniach 20-45
stopni (oraz mansardowe) oraz wielospadowy o nachyleniach 20-45 stopni (oraz
mansardowe). Wskaźnik intensywności zabudowy – 0,001 – 0,8.

Dopuszczone jest przeznaczenie uzupełniające dla powyższych terenów oznaczone
symbolem MN3 - tereny zabudowy rekreacyjnej - budynek (budynki) przeznaczone dla
rekreacji indywidualnej i okresowego wypoczynku sezonowego i całorocznego.
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem MN3:
1) nakazy:



maksymalny poziom parteru 1 m od poziomu terenu przy wejściu do budynku,
szerokość elewacji frontowej maksimum 10 m w ramach jednej bryły;

2) zakazy:


zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych,



zabudowa bliźniacza,

3) dopuszczenia:


budowa maksymalnie 4 budynków rekreacyjnych na jednej działce.

Tabela nr 5 - Podstawowe przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania dla
przedmiotowych terenów zgodnie z zapisami MPZP.
Oznaczenie
terenu

MN1

Przeznaczenie podstawowe dla
terenów oznaczonych odpowiednym
symbolem zgodnie z zapisami MPZP

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami w
budynkach o powierzchni
maksimum 30% powierzchni
użytkowej budynku mieszkalnego.
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Zasady zabudowy i zagospodarowania
terenów oznaczonych odpowiednym
symbolem zgodnie z zapisami MPZP
Nakazy:
 maksymalny poziom parteru 0,5 m od
poziomu terenu przy wejściu do
budynku w terenach płaskich oraz 1,2 m
w terenach pochyłych,
 maksymalną szerokość elewacji
frontowej – 20 m w ramach jednej bryły.
Zakazy:
 lokalizacja nowych wolnostojących
garaży bezpośrednio w granicy z drogą
publiczną,
 stosowania prefabrykowanych ogrodzeń
betonowych.
Dopuszczenia:
 lokalizacja wolnostojących,
jednokondygnacyjnych obiektów
gospodarczych i technicznych dla
obsługi przeznaczenia podstawowego o
powierzchni zabudowy nie większej niż
30 m2 w ramach dopuszczalnej
powierzchni zabudowy
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Podsumowanie – cel oddania przedmiotowej nieruchomości gruntowej w użytkowanie
wieczyste, odpowiada przeznaczeniu podstawowemu terenu, na którym położona jest
nieruchomość ta, wyznaczonemu na podstawie obowiązującego MPZP miasta XXXXX.
7.0. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z § 56 ust. 1 p. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. dla

potrzeb niniejszej wyceny przedstawiono analizę i charakterystykę lokalnego rynku
nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny. Przez rynek lokalny rozumie

się obrót prawami własności nieruchomości gruntowych o podstawowym przeznaczeniu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rejestrowany przez ostatnich 6 miesięcy na
terenie gminy XXXXX. Celem analizy jest identyfikacja trendów występujących na rynku
lokalnym i określenie atrybutów mających największy wpływ na wartość powyższego rodzaju
nieruchomości.

Badanie wyżej zdefiniowanego rynku nieruchomości przeprowadzono na podstawie analizy
aktów notarialnych dotyczących transakcji prawami własności analizowanego rodzaju

nieruchomości, na terenie gminy XXXXX, w okresie październik 2016 - marzec 2017 r.,

przechowywanych w Urzędzie Starostwa Powiatu XXXXX. Z analizy wyłączono transakcje,
które nie zostały zawarte w warunkach rynkowych.

Badany rynek jest rynkiem aktywnym jeśli chodzi o liczbę transakcji prawa własności
powyższego typu nieruchomości.

Tabela nr 6 - Nieruchomości podobne stanowiące zbiór cen transakcyjnych
L.p.

KW

Obręb

Adres

Rodzaj
nabytego
prawa

1.

08.10.2016

XXXX/XXXXXXXX/X

XXXX2

AAA

własność

80,50

03.11.2016

XXXX/XXXXXXXX/X

XXXX2

CCC

własność

92,26

105,02

07.12.2016

XXXX/XXXXXXXX/X

własność

117,08

126,65

02.03.2017

XXXX/XXXXXXXX/X

własność

82,06

82,06

2.
3.
4
5
6
7
8

31.10.2016

XXXX/XXXXXXXX/X

27.11.2016

XXXX/XXXXXXXX/X

23.12.2016

XXXX/XXXXXXXX/X

16.03.2017

XXXX/XXXXXXXX/X

XXXX4
XXXX1
XXXX2
XXXX5
XXXX3
XXXX1

BBB

DDD
EEE
FFF

GGG

HHH

12

własność
własność
własność
własność

Przykładowa
cena jedn.
netto

Przykładowa
cena jedn.
netto
zaktualizowana
o trend

Przykładowa
data
transakcji

74,12
86,85
77,50

110,50

96,45
90,07
99,61
87,07

110,50
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Tabela nr 7 - Opis nieruchomości podobnych z powyższego zbioru, z zachowaniem tej
samej numeracji porządkowej
L.p.
Położenie
Pow. działki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Położenie dobre. Pewne oddalenie od centrum miasta. Dobra
dostępność do instytucji władzy, opieki medycznej, edukacji, kultury
i rozrywki. Położenie zapewniające dobry stopień poczucia
bezpieczeństwa.
Położenie przeciętne. Położenie umożliwiające w niskim stopniu
dostępność do instytucji władzy, opieki medycznej, edukacji, kultury
i rozrywki.
Położenie bardzo dobre. Położenie umożliwiające bardzo dobrą
dostępność do instytucji władzy, opieki medycznej, edukacji, kultury
i rozrywki oraz zapewniające poczucie bezpieczeństwa. Lokalizacja
blisko centrum, a jednocześnie zapewniająca wspaniałe widoki na
wzgórza Beskidów.
Położenie dobre. Pewne oddalenie od centrum miasta. Dobra
dostępność do instytucji władzy, opieki medycznej, edukacji, kultury
i rozrywki. Położenie zapewniające dobry stopień poczucia
bezpieczeństwa.
Położenie dobre. Pewne oddalenie od centrum miasta. Dobra
dostępność do instytucji władzy, opieki medycznej, edukacji, kultury
i rozrywki. Położenie zapewniające dobry stopień poczucia
bezpieczeństwa.
Położenie przeciętne. Położenie umożliwiające w niskim stopniu
dostępność do instytucji władzy, opieki medycznej, edukacji, kultury
i rozrywki.
Położenie przeciętne. Położenie umożliwiające w niskim stopniu
dostępność do instytucji władzy, opieki medycznej, edukacji, kultury
i rozrywki.
Położenie bardzo dobre. Położenie umożliwiające bardzo dobrą
dostępność do instytucji władzy, opieki medycznej, edukacji, kultury
i rozrywki oraz zapewniające poczucie bezpieczeństwa. Lokalizacja
blisko centrum, a jednocześnie zapewniająca wspaniałe widoki na
wzgórza Beskidów.

Powierzchnia
optymalna – 800 m2.

Powierzchnia duża –
1039 m2.
Powierzchnia duża –
1604 m2.
Powierzchnia duża 1152 m2.
Powierzchnia
optymalna – 884 m2.
Powierzchnia duża –
4000 m2.

Powierzchnia
optymalna – 1000 m2.
Powierzchnia
optymalna – 914 m2.

Wykres nr 1 - Ceny jednostkowe poszczególnych transakcji prawa własności
analizowanego rodzaju nieruchomości, na rynku gminy XXXXX na przestrzeni

Przykładowa cena jednostkowa
netto

ostatnich sześciu miesięcy:

Przykładowa cena jednostkowa netto (zł/m2) Yt

150,00
100,00

Cena jednostkowa netto (zł/m2)
Yt

50,00
0,00
sie 16

paź 16

lis 16

sty 17

Data transakcji

mar 17

13

kwi 17
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Wynik przeprowadzonego testu Deana Dixona wykazał, że trzeba uwzględnić wartości
skrajne. Parametr Q testu Dixona określono według wzoru:

Q = │x2 – x1 │/ R
gdzie:
x1 – wynik wątpliwy,
x2 – wynik mu najbliższy niebudzący wątpliwości,
R – rozstęp.
Ceny jednostkowe netto za metr kwadratowy tworzy następujący szereg szczegółowy:
74,12; 77,50; 80,50; 82,06; 86,85; 92,26; 110,50; 117,08.

W powyższym przypadku przyjęty został poziom istotności 99% z powodu dużego znaczenia
wszystkich danych zawartych w mało liczebnej próbce dla dalszej analizy rynku.
Test dla wartości najniższej:
x1 = 74,12
x2 = 86,85
R = 42,96

Wartość parametru Q = │x2 – x1│/ R = │86,85 – 74,12│/42,96 = 0,296
Dla liczby wyników = 8, dla poziomu istotności 99%, parametr wynosi 0,591. Otrzymany
wynik 0,296 < 0,591 więc wartość 74,12 zostaje wzięta pod uwagę.
Test dla wartości najwyższej:
x1 = 117,08
x2 = 92,26
R = 42,96
Wartość parametru Q = │x2 – x1│/ R = │92,26 – 117,08│/ 42,96 = 0,578
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Dla liczby wyników = 8, dla poziomu istotności 99%, parametr wynosi 0,591. Otrzymany
wynik 0,578 < 0,591 więc powyższa wartość 117,08 jest brana pod uwagę.

Na podstawie istniejącego rozkładu badanego zbioru, na współrzędnych Miesiąc (t) / Cena
(zł/m2) określono linię trendu. Liniowa funkcja trendu ma postać:
gdzie:

yt = at + b

yt – zależna zmienna oznaczająca cenę za 1 m2
t – niezależna zmienna czasowa,

a – okresowe tempo wzrostu/ubytku badanego zjawiska, określono wg formuły :
a=∑

[

]/∑

− ś .

− ś .

2

b – stan zjawiska w okresie wyjściowym (t = 0), określono wg formuły:
b = yśr. – atśr.

W wyniku obliczeń ustalono dla zmiennej zależnej:

yt = 3,19 x t + 80,54

Z funkcji trendu wynika, że w badanym okresie cena jednostkowa sprzedaży nieruchomości
gruntowych o podstawowym przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
wzrastała miesięcznie średnio ok. 3,19 zł/m2.
Tabela nr 8 - Obliczenie linii trendu:
L.p.

Miesiąc t

Cena
(zł/m2)

1

1

80,50

3

2

92,26

2
4
5
6
7
8

SUMA

1
2
3
3
6
6

24

tśr

86,85
77,50
82,06

110,50
720,86

t – tśr

-2,00

74,12
117,08

Obliczenia pomocnicze

-2,00
3,00

-1,00
-1,00

0,00
0,00
3,00
3,00

15

(t – tśr) x yt

-161,00
-148,23

-92,26
-86,85
0,00
0,00

246,18
331,50

89,34

(t – tśr)2

4,00

Parametry funkcji
trendu
a
b

4,00
1,00
1,00
0,00
0,00
9,00
9,00

28,00

3,19

80,54
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Wykres nr 2 - Linia trendu wyznaczoną na podstawie obliczeń z tabeli nr 8:

Linia trendu

120

Cena (zł/m

100

80

Miesiąc t

60

Cena jednostkowa netto
(zł/m2) Yt

40
20
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Z przedstawionych danych wynika, że ceny transakcyjne osiągane przy sprzedaży
nieruchomości gruntowych o podstawowym przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, wykazują tendencję zwyżkową. Przy stosunkowo stabilnej podaży, na

kształtowanie się cen transakcyjnych decydujący jest wpływ popytu. Z uwagi na charakter

analizowanych nieruchomości istotną rolę na popyt na wyżej zdefiniowanym rynku
odgrywają takie czynniki jak poziom wzrostu gospodarczego, stopień bezrobocia, wysokość
zarobków, dostęp oraz koszt kredytów hipotecznych, dynamika demograficzna oraz

atrakcyjność krajobrazowa regionu. Spowodowane ostatnim ogólnoświatowym kryzysem
gospodarczym zaostrzenie w wymaganiach przy udzielaniu kredytów hipotecznych oraz

wzrost udziału własnego kredytobiorcy, jak również konsekwentna migracja mieszkańców

XXXXX do większych miast, powodująca zmniejszenie liczby ludności, skutkują
wyhamowaniem tendencji wzrostowych cen na rynku. Z drugiej strony, nie ulega
wątpliwości, że popyt pozostaje w dodatniej korelacji ze wzrostem dochodów na rynku

lokalnym, wzrost spowodowany ogólnym tempem wzrostu gospodarczego oraz z tym, że

region miasta XXXXX postrzegany jest jako bardzo atrakcyjnym krajobrazowo przez liczącą

ok. 5 milionów ludność województwa ZZZZZ. Zaobserwowane na przestrzeni ostatnich 6
miesięcy tendencje wzrostowe cen analizowanego rodzaju nieruchomości pokazują, że na
badanym rynku lokalnym czynniki sprzyjające wzrostowi cen są silniejsze od czynników
hamujących ten wzrost.

Na podstawie badań dotyczących atrybutów mających największy wpływ na wartość
nieruchomości gruntowych o podstawowym przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej
16
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jednorodzinnej, na rynku gminy XXXXX, przeprowadzonych na podstawie informacji z
lokalnych agencji nieruchomości, ustalono że decydujące znaczenie dla wartości

analizowanego typu nieruchomości, na niniejszym rynku, mają takie atrybuty jak położenie,
uzbrojenie, otoczenie oraz powierzchnia nieruchomości.

Lp.
1.

Tabela nr 9 - Opis atrybutów:
Rodzaj atrybutu
Położenie,
lokalizacja w
mieście

Oznaczenie
atrybutu
Bardzo dobre

Dobre
Przeciętne
Niekorzystne
2.

3.

4.

Uzbrojenie

Otoczenie –
zagospodarowa
nie sąsiednich
działek

Powierzchnia

Pełne

Opis atrybutu
Położenie umożliwiające bardzo dobrą dostępność do instytucji władzy,
opieki medycznej, edukacji, kultury i rozrywki oraz zapewniające
poczucie bezpieczeństwa. Występowanie dodatkowych walorów
krajobrazowo-widokowych lub innych, które czynią tą lokalizację bardzo
pożądaną.
Położenie umożliwiające dobrą dostępność do instytucji władzy, opieki
medycznej, edukacji, kultury i rozrywki oraz zapewniające dobry stopień
poczucia bezpieczeństwa.
Położenie umożliwiające w niskim stopniu dostępność do instytucji
władzy, opieki medycznej, edukacji, kultury i rozrywki oraz zapewniające
niski stopień poczucia bezpieczeństwa.
Położenie umożliwiające w bardzo niskim stopniu dostępność do
instytucji władzy, opieki medycznej, edukacji, kultury i rozrywki oraz
zapewniające w bardzo niskim stopniu poczucia bezpieczeństwa.
Dostęp do energii elektrycznej, wody, kanalizacji, sieci gazowniczej/sieci
ciepłowniczej lub występuje pompa ciepła.

Podstawowe

Występują niektóre media min. 3 media.

Częściowe

Występują niektóre media min. 1 – 2.

Bardzo
korzystne
Korzystne

Tereny mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie luźnej, występuje
zieleń leśna.
Tereny usługowe, mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne,
zabudowa gęsta.
Tereny przemysłowe, usługowe, wielorodzinne.

Brak

Średnio
korzystne
Niekorzystne
Optymalna
Duża
Niewielka

Brak dostępu do mediów.

Tereny przemysłowe uciążliwe dla zamieszkania.
Od 0,05 do 0,1 ha
Powyżej 0,1 ha
Poniżej 0,05 ha

Wyżej zdefiniowany rynek lokalny obejmuje nieruchomości, cechujące się takim samym

stopniowaniem uzbrojenia (uzbrojenie podstawowe - dostęp do energii elektrycznej, wody
oraz kanalizacji) oraz otoczenia (bardzo korzystne - tereny mieszkaniowe jednorodzinne w
zabudowie luźnej, występuje zieleń leśna), dokładnie jak nieruchomość wyceniana, co

automatyczne eliminuje te dwa atrybuty z analizy i tak samo z dalszej procedury określenia

wartości nieruchomości wycenianej. W badanym zbiorze nieruchomości podobnych nie
występuje stopień niekorzystne dla atrybutu położenie oraz stopień niewielka dla atrybutu
17
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powierzchnia. Nieruchomość wyceniana również nie cechuje się stopniem niekorzystnym
jeżeli chodzi o atrybut położenie oraz stopniem niewielka jeżeli chodzi o atrybut

powierzchnia. Wobec powyższego stopnie te zostały wyłączone z dalszych analiz oraz
procedury określenia wartości nieruchomości wycenianej.

Wagę dla atrybutu położenie ustalono na podstawie metody ceteris paribus (pozostałe
równe). Przy zastosowaniu powyższej metody ustalanie wagi dla danego atrybutu polega na

utworzeniu pary nieruchomości, które różnią się od siebie tylko jedną cechą. Jedna

nieruchomość reprezentuje najwyższe stopniowanie tej cechy, a druga – najniższe. Do
określenia wagi wykorzystano relację:

wi = (Cw - Cm)/ΔC
gdzie:
wi – waga cechy i,
Cw – cena jednostkowa najwyższa zaktualizowana o trend, która reprezentuje
najwyższe stopniowanie cechy i-tej,

Cm – cena jednostkowa najniższa zaktualizowana o trend, która reprezentuje najniższe
stopniowanie cechy i-tej,

ΔC – różnica pomiędzy ceną jednostkową najwyższą i ceną jednostkową najniższą ze
zbioru transakcyjnego nieruchomości podobnych, zaktualizowane o trend.
Najpierw określono wartość ΔC:

Tabela nr 10 - Określenie wartości ΔC:
Lp.

Nazwa

1.

Cmin.

2.

Cmaks.

3.

ΔC

Opis

Wartość

Cena minimalna zbioru transakcyjnego
zaktualizowana o trend

Cena maksymalna zbioru transakcyjnego
zaktualizowana o trend
Różnica pomiędzy ceną maksymalną oraz ceną
minimalną: ΔC = Cmaks. - Cmin.

82,06
126,65
44,59

Następnie ustalono wagę dla atrybutu położenie:
Tabela nr 11 - Ustalenie wagi dla atrybutu położenie:
Termin

Cm

Nazwa
Nieruchomość o liczbie
porządkowej nr 7 ze zbioru
transakcyjnego, stanowiącą
cenę jednostkową najniższą

Opis

Położenie przeciętne

18
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Nieruchomość o liczbie
porządkowej nr 8 ze zbioru
transakcyjnego, stanowiąca
cenę jednostkową najwyższą
waga cechy i

Przykładowy operat szacunkowy
Położenie bardzo
dobre

110,50

64%

wi = (Cw - Cm)/ΔC

Wagę dla atrybutu powierzchnia ustalono jako różnicę pomiędzy wartością sumy wag dwóch
analizowanych atrybutów w procentach – czyli 100% oraz wartością wagi w procentach,

która została ustalona dla atrybutu położenie (100% - 64% = 36%). Wartość wagi dla atrybutu
powierzchnia wynosi 36%.

Tabela nr 12 - Przedstawienie wag atrybutów mających największy wpływ na wartość

nieruchomości gruntowych o podstawowym przeznaczeniu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, które ustalono na podstawie metody ceteris paribus:
Lp.

Nazwa cechy
rynkowej
(atrybut)

Waga
atrybutu
w%

Metoda
ustalenia wagi

1.

Położenie

64

Ceteris paribus

2.

Powierzchnia

36

Ceteris paribus

SUMA

100

Wartość atrybutu

Jakość wartości

Bardzo dobre
Dobre
Przeciętne
Optymalna
Duża

2
1
0
1
0

8.0. SPOSÓB WYCENY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

8.1.Wskazanie rodzaju określonej wartości. Wybór podejścia i metody wyceny.

Zgodnie z art. 154. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

„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”.

Celem niniejszej wyceny jest określenie wartości prawa własności nieruchomości gruntowej,

stanowiącej podstawę do aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

(podstawa prawna art. 77. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, który głosi: „Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz
na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną
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ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości
określonej na dzień aktualizacji opłaty”).

Zgodnie z art. 72.1. powyższej ustawy „Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się
według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67”, a
„Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości” (art. 67.1. wyżej wymienionej
ustawy).

Mając na uwadze cel wyceny, wyboru określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny,

dokonano na podstawie § 28.1. rozporządzenia z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, który głosi: „Na potrzeby ustalenia
ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej oddawanej w użytkowanie wieczyste oraz

aktualizacji opłat z tego tytułu określa się jej wartość jako przedmiotu prawa własności,
stosując podejście porównawcze” oraz na podstawie art. 152.3. ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, który głosi: „Przy zastosowaniu podejścia
porównawczego lub dochodowego określa się wartość rynkową nieruchomości…”.

Artykuł 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

precyzuje pojęcie wartości rynkowej: „Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej
prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen
transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:

1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały
stanowczy zamiar zawarcia umowy;

2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania
warunków umowy”.

Podejście porównawcze zastosowano w oparciu o art. 153. 1. ustawy z dnia z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: „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 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”. Przy określaniu wartości przedmiotu wyceny zastosowano ceny
transakcyjne sprzedaży nieruchomości niezabudowanych jako przedmiotu prawa własności
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(podstawa prawna - § 28.2. rozporządzenia z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego).

Zgodnie z § 4. 2. powyższego rozporządzenia: „W podejściu porównawczym stosuje się

metodę porównywania parami, metodę korygowania ceny średniej albo metodę analizy

statystycznej rynku”. Na przedmiotowym rynku lokalnym zdefiniowanym w rozdziale 7
odnotowano 8 transakcji kupna/sprzedaży prawa własności nieruchomości podobnych, dla

których nie wystąpiły szczególne warunki zawarcia transakcji i znane są ceny transakcyjne

oraz cechy tych nieruchomości podobnych. To uwarunkowało wybór metody porównywania
parami. Metoda ta została zastosowana w niniejszej wycenie w oparciu o § 4. 3.
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości

i sporządzania operatu szacunkowego: „Przy metodzie porównywania parami porównuje się
nieruchomość

będącą

przedmiotem

wyceny,

której

cechy

są

znane,

kolejno

z

nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane
są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości”.

9.0. PRZEDSTAWIENIE OBLICZEŃ DOTYCZĄCYCH OKREŚLENIA WARTOŚCI
NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYNIKU WYCENY

W celu określenia wartości nieruchomości wycenianej najpierw ustalono zakres kwotowy dla
i-tej cechy rynkowej oraz wartości dla poszczególnego stopnia i-tej cechy rynkowej:

Tabela nr 13 - Określenie zakresu kwotowego oraz wartości dla poszczególnego stopnia
i-tej cechy rynkowej
Cecha
rynkowa

Waga
cechy
rynkowej

Zakres
kwotowy
cechy
rynkowej

Liczba stopni
cechy
rynkowej

Położenie

64%

28,54

3

Powierzchnia

36%

16,05

2

Wartość dla poszczególnego stopnia cechy
rynkowej

Przeciętne = 0,00
Dobre = 14,27
Bardzo dobre = 28,54
Duża = 0,00
Optymalna = 16,05

Kolejny krok to utworzenie par porównawczych, których cechy wycenianej nieruchomości
porównuje się kolejno z cechami każdej z nieruchomości najbardziej podobnej do

nieruchomości wycenianej. Jako jednostkę porównania przyjęto cenę za 1 m2 powierzchni
nieruchomości. Na podstawie utworzonych par porównawczych wyliczono poprawki do
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jednostek porównania, stanowiące wynik uwzględnienia różnicy cech i przypisanych im wag
pomiędzy nieruchomością wycenianą, a nieruchomościami wybranymi.

Tabela nr 14 - Nieruchomość wyceniana – Nieruchomość porównywana (nr 3 ze zbioru
transakcyjnego - 105,02 zł/m2):
Cechy rynkowe
Położenie
Powierzchnia

Waga cechy [%]
64
36

Zakres
kwotowy
28,54
16,05

Wartość cechy
((Nier. wyceniana)
Bardzo dobre
Optymalna

Wartość cechy
(Nier. porównywana)
Bardzo dobre
Duża

Poprawki [zł]
0,00
16,05

Suma poprawek: 16,05. Cena jednostkowa skorygowana o sumę poprawek: 121,07 zł/m2
Tabela nr 15 - Nieruchomość wyceniana – Nieruchomość porównywana (nr 5 ze zbioru
transakcyjnego - 126,65 zł/m2):
Cechy rynkowe
Położenie
Powierzchnia

Waga cechy [%]
64
36

Zakres
kwotowy
28,54
16,05

Wartość cechy
((Nier. wyceniana)
Bardzo dobre
Optymalna

Wartość cechy
(Nier. porównywana)
Dobre
Optymalna

Poprawki [zł]
14,27
0,00

Suma poprawek: 14,27. Cena jednostkowa skorygowana o sumę poprawek: 140,92 zł/m2
Tabela nr 16 - Nieruchomość wyceniana – Nieruchomość porównywana (nr 8 ze zbioru
transakcyjnego – 110,50 zł/m2):
Cechy rynkowe
Położenie
Powierzchnia

Waga cechy [%]
64
36

Zakres
kwotowy
28,54
16,05

Wartość cechy
((Nier. wyceniana)
Bardzo dobre
Optymalna

Wartość cechy
(Nier. porównywana)
Bardzo dobre
Optymalna

Poprawki [zł]

Suma poprawek: 0,00. Cena jednostkowa skorygowana o sumę poprawek: 110,50 zł/m2
Wartość jednostkową przedmiotu wyceny określono według formuły:

Wjdn = (121,07 + 140,92 + 110,50)/3 = 124,16

Wartość 1 m2 powierzchni przedmiotu wyceny wynosi: 124,16 zł.

Aktualna wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w

mieście XXXXX, na os. XXX nr XX, o podstawowym przeznaczeniu - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w budynkach o powierzchni maksimum 30%
powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, o powierzchni 860,00 m2, wynosi:
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Wn = 124,16 zł/m2 x 860,00 m2 = 106 777, 60 zł
W zaokrągleniu: Wn = 106 778,00 zł.

Słownie: sto sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych

10.0. WYNIK KOŃCOWY Z KOMENTARZEM
Przy określaniu wartości rynkowej przedmiotu wyceny według stanu nieruchomości i cen na
dzień aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, uwzględniono oddanie

przedmiotowej nieruchomości w użytkowanie wieczyste w celu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (faktyczny sposób użytkowania jest zgodny z umową o oddanie

nieruchomości w użytkowanie wieczyste), a także brak poniesionych przez użytkownika

wieczystego nakładów koniecznych oraz nakładów na budowę urządzeń infrastruktury
technicznej. Oszacowana wartość rynkowa na dzień wyceny, bierze pod uwagę stan rynku
lokalnego

cechujący

się

tendencją

wzrostową

cen

nieruchomości

gruntowych

niezabudowanych, spowodowaną ogólnym tempem wzrostu gospodarczego w kraju oraz tym,

że region miasta XXXXX postrzegany jest jako bardzo atrakcyjny krajobrazowo przez liczną
ludność aglomeracji ZZZZZ. Na stosunkowo wysoką dla rynku lokalnego wartość rynkową
przedmiotu wyceny zasadniczy wpływ mają wysokie stopniowania atrybutów położenia,
otoczenia, powierzchni oraz uzbrojenia jakimi cechuje się wyceniana nieruchomość.

23

EXPERT – IWAN SEPETLIEW
Profesjonalna wycena nieruchomości

Przykładowy operat szacunkowy

11.0. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA
 Powyższy przykładowy operat szacunkowy został sporządzony w celu udostepnienia
procedur stosowanych w wycenie nieruchomości i nie stanowi rzeczywistej opinii o
wartości nieruchomości.

 Autor

powyższego

przykładowego

operatu

szacunkowego

nie

ponosi

odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użycia opracowania w innym celu
niż demonstracja stosowanych podejść, metod i technik wyceny.

 Autor nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie innej ceny transakcyjnej lub innej

wartości określonej w wyniku wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego niż wartość
przykładowa, oszacowana w powyższym opracowaniu.
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Wypis z księgi wieczystej nr XXXX/XXXXXXXX/X

Załącznik nr 2

z dnia 28.03.2017 r.

OKŁADKA

Typ księgi – GRUNT ODDANY W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Województwo – ZZZZZ
Powiat - YYYYY

Miejscowość - XXXXX

Numer działki – XXXXX

Sposób korzystania – DZIAŁKA GRUNTU
Obszar – 0,0860 HA

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ

Sposób korzystania – DZIAŁKA GRUNTU W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU
PRZEZNACZONA POD BUDOWĘ DOMU MIESZKALNEGO
Okres użytkowania – 29.05.2066 r.

Podstawy wpisów w księdze wieczystej – UMOWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA Nr
XXX/XX z 29.05.1967 r.

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ

Właściciel działki – GMINA XXXXX

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
Brak wpisów.

DZIAŁ IV - HIPOTEKA
Brak wpisów.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
.......................................................
(podpis)

Data
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Załącznik nr 3
Województwo: ZZZZ
Powiat: YYYYY
Jednostka ewidencyjna: XXXXX_X, XXX
Obręb ewidencyjny: Nr 000X, XXX

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW
Według stanu na dzień: 28.03.2013

Osoby: 1
Udział
Forma władania
1/1
GMINA XXXXX
własność
Działki ewidencyjne: 1
Arkusz
Nr działki

XX

XXXXX

Dane osoby prawnej / instytucji

Adres lub położenie

Powierzchnia
[ha]

-

0.0860

Użytek i klasa
bonitacyjna
Rodzaj
Pow.
[ha]
B

0.0860

Identyfikator:XXXXXX_X.000X.XXXXX Rejestr zabytków: - Wartosć: - Rejon statystyczny: UWAGA: Działka zabudowana budynkiem: XXXX
Razem powierzchnia działek:
0.0860 ha

Nr KW lub
inne dokumenty
XXXX/XXXXX
XXX/X

Słownie: Osiemset sześćdziesiąt metrów kwadratowych

Oznaczenie klas i użytków
B – Tereny mieszkaniowe

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
.......................................................
(podpis)

Data
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Wyrys z MPZP miasta XXXXX

Załącznik nr 4

z dnia 28.03.2017

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
.......................................................
(podpis)

Data
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