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określający wartość rynkową praw do nieruchomości gruntowych niezabudowanych 
oznaczonych jako działki nr 293, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 
428, 297 o łącznej powierzchni 7,6497 ha. Nieruchomości położone są w Gliwicach 
pomiędzy ulicami Piwną, Jagiellońską, Szarą i torami kolejowymi. 
 

 
  

WŁAŚCICIEL 
NIERUCHOMOŚCI  

Skarb Państwa - Kierownik Urzędu Rejonowego w Gliwicach. Dla 
nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KW GL1G/00091486/1 
Skarb Państwa - Prezydent Miasta Gliwice. 

   
CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej 

przedmiotowych nieruchomości dla potrzeb sądowego postępowania 
upadłościowego. 

   MIEJSCE I DATA 
OPRACOWANIA  

Gliwice, 15 grudnia 2014 r. 

AUTOR OPRACOWANIA: 

 

 

mailto:krzywicki.krzysztof@gmail.coml
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A . D . H .  T A X E R   m g r  i n ż .  K r z y s z t o f  K r z y w i c k i  

Adres: 44 - 117 Gliwice, ul. Saturna 6/24              032/239 96 92;           kom.:603 603 544                e–mail: krzywicki.krzysztof@gmail.coml 

WYCIĄG  Z  OPERATU  SZACUNKOWEGO 

PRZEDMIOT   
WYCENY: 

Prawa do  nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 
293, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 428, 297 o łącznej po-
wierzchni 7,6497.  
Nieruchomości położone są w Gliwicach pomiędzy ulicami Piwną, Jagiellońską, Szarą i 
torami kolejowymi.  
Dla nieruchomości założono księgi wieczyste nr GL1G/00047171/7, GL1G/00038098/5, 
GL1G/00060190/3, GL1G/00091486/1, GL1G/00037887/6. 

CEL  I  ZAKRES  
WYCENY: 

Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej przedmiotowych nie-
ruchomości dla potrzeb sądowego postępowania upadłościowego. 

WARTOŚĆ  RYNKOWA  
PRAW DO 
NIERUCHOMOŚCI: 

 

w zaokrągleniu do 1000 zł                   23 632 000,00 zł 

słownie zł: dwadzieścia trzy miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące 
w tym: 

Nr KW 
Nr  

działki 
Pow. 
[m

2
] 

Suma 
pow. [m

2
] 

Wartość 
w zł 

GL1G/00047171/7 293 315 315 97 312,95 

GL1G/00038098/5 298 601 601 185 666,93 

GL1G/00060190/3 300 25001 25001 7 723 558,93 

 
 
 
 
GL1G/00091486/1 
 
 
 

 

301 13834 

50462 15 589 225,66 

302 2354 

303 14579 

304 1080 

305 1794 

306 937 

307 7732 

308 7825 

309 327 

GL1G/00037887/6 428 118 118 36 453,74 
  

MIEJSCE I DATA  
OKREŚLENIA 
WARTOŚCI: 

Gliwice, 15 grudnia 2014 r.  

OPIS PRZEDMIOTU 
WYCENY: 

 
Nieruchomości położone są pomiędzy ulicami Piwną, Jagiellońską, Szarą oraz magistralą kolejową. 
Lokalizacja w centralnej części miasta. Teren po zlikwidowanej Hucie Gliwice S.A. Teren płaski, 
rzędne powierzchni terenu wynoszą od 216,90 do 219,50 m npm. z ogólnym nachyleniem na połu-
dniowy zachód. Ukształtowanie terenu wynika z przemysłowego charakteru, kształtowanego przez 
cały okres funkcjonowania na tym obszarze huty tzn. od 1860 r. do 2000 r. Teren zakupiony przez 
inwestora w 2006 r. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń dokończono rozbiórkę obiektów kubaturo-
wych rozpoczętą przez syndyka Huty Gliwice, dokonano niwelacji terenu oraz wylano płytę betono-
wą o grubości 12 cm. Nie wyburzono wieży ciśnień położonej na granicy działek nr 303 i 308. Na 
działce 293 po-sadowiony jest parterowy budynek w trakcie rozbiórki. Teren ogrodzony. Ogrodzenie 
nie-ciągłe – brak fragmentu muru od strony ul Szarej. Brak bram od strony ulic Jagiellońskiej, Piwnej 
i Szarej. Od strony płd.-wsch. ogrodzenie z segmentów wypełnionych siatka zgrzewaną. Granica z 
terenami kolejowymi odgrodzona płotem z segmentów wypełnionych blachą profilowaną.  Częścio-
wo zostały dokonane prace związane z doprowadzeniem mediów. Stan zaawansowania dokona-
nych prac nie udało się określić z uwagi na brak dostępu do stosownych dokumentów (m. innymi 
brak dziennika budowy). Na podstawie udostępnionych przez syndyka materiałów wynika, że wyko-
nano przyłącza energetyczne oraz zainstalowano stację rozdzielczą SN. 

AUTOR   
OPRACOWANIA  : 

mgr inż. Krzysztof Krzywicki, Rzeczoznawca Majątkowy 

uprawnienia Nr 1347 nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

Stowarzyszony w Polskim Towarzystwie Rzeczoznawców Majątkowych 

mailto:krzywicki.krzysztof@gmail.coml
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są nieruchomości nieruchomość gruntowe niezabu-

dowane położone w Gliwicach pomiędzy ulicami Piwną, Jagiellońską i Szarą oraz magistra-

lą kolejową. 

Obręb: Centrum 

Udział 
Forma władania 

Dane osoby fizycznej/instytucji 

1/1 właściciel 

Skarb Państwa - Kierownik Urzędu Rejonowego. 
dla KW GL1G/00091486/1 
Skarb Państwa – Prezydent Miasta. 

 użytkownik 
 wieczysty Focus Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. 

Działki ewidencyjne: 13    

Nr działki 
Po-

wierzch-
nia [m

2
] 

Użytek Nr KW Hipoteki 

293 315 Bi GL1G/00047171/7 13 786 850,25 € 
9911,12 zł 

552 075,23 zł 

298 601 Bi GL1G/00038098/5 13 786 850,25 € 
8 855,31 zł 

552 075,23 zł 

300 25001 Ba GL1G/00060190/3 
13 786 850,25 € 

130 000,00 € 

790 230,61 zł 
500 000,00 zł 
552 075,23 zł 

301 13834 Bp 

GL1G/00091486/1 
13 786 850,25 € 

 
1 594 481,83 zł 

552 075,23 zł 

302 2354 Bp 

303 14579 Bp 

304 1080 Bp 

305 1794 Bp 

306 937 Bp 

307 7732 Bp 

308 7825 Bp 

309 327 Ba 

428 118 dr GL1G/00037887/6 130 000,00 € 
3 867,75 zł 

500 000,00 zł 
552 075,23 zł 

 

Wycenie podlega prawo użytkowania wieczystego w/w działek. Okres użytkowania do  

2089-12-05. Autor opracowania postanowił dokonać wyceny całego obszaru jako jednej 

nieruchomości z uwagi na nieaktualny podział ewidencyjny wynikający z funkcji zlikwido-

wanego zakładu przemysłowego 

 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO. 

Podstawa  formalna 

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi zlecenie Syndyka masy upadłościo-

wej Focus Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Pana Marcina Żurakowskiego 
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dla Krzysztofa Krzywickiego, rzeczoznawcy majątkowego prowadzącego działalność go-

spodarczą pod nazwą Agencja Doradczo Handlowa „TAXER” Krzysztof Krzywicki, 44 - 117 

Gliwice, ul. Saturna 6/24. 

 
Autor operatu szacunkowego 

mgr inż. KRZYSZTOF KRZYWICKI, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe          

nr 1347  w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Gospodarki Prze-

strzennej i Budownictwa, członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. 

Prowadzona przez autora firma zrzeszona jest w Polskiej Izbie Rzeczoznawstwa Mająt-

kowego. 

Autor operatu szacunkowego oświadcza, że nie ma oraz nie planuje żadnych związków z 

Zamawiającym, ani też żadnych innych kontaktów, które mogłyby wpłynąć na bezstron-

ność wyceny. 

ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE, SZCZEGÓLNIE DLA PUBLIKACJI, WYKONYWANIA 

PRZEDRUKÓW, KOPII I WYKORZYSTANIA NIEZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM. 

OPRACOWANIE JEST OBJĘTE KLAUZULĄ POUFNOŚCI NA ŻYCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Podstawy  materialnoprawne 

 

Przepisy podstawowe: 

  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 1218, 

Dz.U. z 2010, Nr 102, poz. 651).  

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

ruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2109 

wraz z późn. zm. Dz.U.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozpo-

rządz. jw. z 14.07.2011r. (Dz. U. z 11.08.2011) 

Przepisy uzupełniające: 

Przy wycenie, jako przepisy uzupełniające, zastosowano następujące przepisy          

i normy prawne: 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717). 

 

Źródła danych merytorycznych  

 Materiały z portalu miejskiego Gliwic. 

 Treść ksiąg wieczystych z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości 
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 Ustalenia dokonane według zakresu rzeczowego w trakcie wizji lokalnej na terenie 

nieruchomości w dniach 2, 4,10 i 12 grudnia 2014 roku. W trakcie wizji dokonano 

oględzin nieruchomości, identyfikacji z przynależnymi dokumentami oraz pozyskano 

 inne informacje dotyczące nieruchomości, a mogące mieć wpływ na ustalenie war-

tości szacowanych praw.  

 Badanie zasobów dokumentów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej              

i Kartograficznej województwa śląskiego przeprowadzone przez rzeczoznawców 

majątkowych - sygnatariuszy umowy o wzajemnej współpracy i wymianie danych 

rynkowych przy wykorzystaniu systemu „PARTNER” - obsługiwanego oprogramo-

waniem „Walor”. 

 

3. CEL WYCENY. 

Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej przedmiotowych nieru-

chomości dla potrzeb sądowego postępowania upadłościowego. 

 

4. DATA  SPORZĄDZENIA  WYCENY. 

Data sporządzenia wyceny:      15 grudnia 2014 r. 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:  12 grudnia 2014 r. 

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:   12 grudnia 2014 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości:     12 grudnia 2014 r. 

 

5. OPIS I CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI. 

Nieruchomości położone są pomiędzy ulicami Piwną, Jagiellońską, Szarą oraz magistralą 

kolejową. Lokalizacja w centralnej części miasta. Teren po zlikwidowanej Hucie Gliwice 

S.A. Teren płaski, rzędne powierzchni terenu wynoszą od 216,90 do 219,50 m npm.            

z ogólnym nachyleniem na południowy zachód. Ukształtowanie terenu wynika z przemy-

słowego charakteru, kształtowanego przez cały okres funkcjonowania na tym obszarze huty 

tzn. od 1860 r. do 2000 r. Teren zakupiony przez inwestora w 2006 r. Po uzyskaniu sto-

sownych zezwoleń dokończono rozbiórkę obiektów kubaturowych rozpoczętą przez syndy-

ka Huty Gliwice, dokonano niwelacji terenu oraz wylano płytę betonową o grubości 12 cm. 

Nie wyburzono wieży ciśnień położonej na granicy działek nr 303 i 308.Usytuowanie na 

skraju terenu inwestycyjnego. Na działce 293 posadowiony jest parterowy budynek w trak-

cie rozbiórki. Z uwagi na marginalną wartość w wycenie pominięto obiekty kubaturowe          

i cały teren wyszacowano jako teren niezabudowany. Teren ogrodzony. Ogrodzenie niecią-

głe - brak fragmentu muru od strony ul Szarej. Brak bram od strony ulic Jagiellońskiej,      

Piwnej i Szarej. Od strony płd.-wsch. ogrodzenie z segmentów wypełnionych siatka zgrze-

waną. Granica z terenami kolejowymi odgrodzona płotem z segmentów wypełnionych bla-

chą profilowaną.  Częściowo zostały dokonane prace związane z doprowadzeniem me-
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diów. Stan zaawansowania dokonanych prac nie udało się określić z uwagi na brak dostę-

pu do stosownych dokumentów (m. innymi brak dziennika budowy). Na podstawie udo-

stępnionych przez syndyka materiałów wynika, że wykonano przyłącza energetyczne oraz 

zainstalowano stację rozdzielczą SN. 

Na przedmiotowych nieruchomościach planowana była budowa centrum handlowo-

usługowo-rozrywkowego o powierzchni zabudowy 53 373,5 m² i powierzchni użytkowej    

142 781,1 m². Inwestor po wykonaniu prac projektowych i uzyskaniu stosownych zezwoleń 

rozpoczął proces inwestycyjny w 2007 r. i ponad 3 lata temu przerwał dalsze prace. 

 

Widok na nieruchomości z zaznaczeniem granic całego obszaru.  
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Wieża ciśnień i jej wnętrze. 

 

  

  
Budynek w trakcie rozbiórki przy wjeździe od ul. Jagiellońskiej 

 

Uwarunkowania planistyczne. 

Na przedmiotowym terenie brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Tereny przyległe posiadają obowiązujące plany.  

Brak planu związany jest z likwidacją zakładu przemysłowego i uzyskaniem przez inwesto-

ra Focus Park Gliwice Sp. z o.o. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) pozwolenia na budowę 

centrum handlowego z parkingiem wielopoziomowym oraz centrum przesiadkowego komu-

nikacji miejskiej. 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-

sta Gliwice przyjęte Uchwałą Nr XXXI/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach w dniu 17 

grudnia 2009 r. określa przedmiotowy teren symbolem U – tereny usług różnych z zazna-
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czoną granicą terenów przeznaczonych pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2. 

 

 

 

 
 

Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone z zabudowy. 

U – tereny usług różnych 

1) Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: 

a) usługi publiczne i komercyjne, 

b) sklepy i zespoły handlowo-usługowe. 

2) Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

a) nieuciążliwa działalność gospodarcza, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, 

c) obiekty zbiorowego zamieszkania, 

d) nieuciążliwe rzemiosło, 

e) stacje paliw z zapleczem usługowym, 
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f)  obiekty o funkcji dydaktycznej oraz naukowo-badawczej w tym laboratoria i inne tego typu obiekty o 

charakterze przemysłowym w celu nie ograniczania możliwości funkcjonowania i rozwoju Politechniki 

Śląskiej. 

g)  obiekty sakralne i cmentarze, 

h)  lokalne targowiska i hale targowe, 

i) tereny przestrzeni publicznych, w tym drogi, place i tereny zieleni z urządzeniami sportowo-

rekreacyjnymi 

j)  parkingi, 

k) sieci oraz obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej związane z obsługą zagospodaro-

wania  obszaru, 

l)  drogi i dojazdy ( w tym wewnętrzne drogi dojazdowe, niepubliczne) 

3) Ograniczenia zmian przeznaczenia: 

a) zmiany na istniejących obiektach wyznaczonych do ochrony konserwatorskiej oraz realizacja nowych 

obiektów na nieruchomościach położonych w strefach ochrony konserwatorskiej wymagają działań 

określonych w części ogólnych ustaleń studium oraz należy uwzględniać ograniczenia określone przez 

właściwe służby konserwatorskie, 

b) zakaz budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 , poza terenami wy-

znaczonymi na rysunku studium, 

c) wszelkie przewody sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej oraz urządzenia słu-

żące ochronie środowiska i zdrowia ludzi mają być prowadzone pod ziemią, a urządzenia, które nie 

mogą być umieszczone pod ziemią – powinny mieć formę indywidualnie dostosowaną do otoczenia. 

d) zakaz lokalizacji rodzajów użytkowania zwiększających uciążliwość dla środowiska       w związku z są-

siedztwem zabudowy mieszkaniowej, np. uciążliwych obiektów przemysłowych, handlu hurtowego, 

giełdowego, sprzedaży pojazdów i maszyn na otwartym powietrzu, funkcji transportowych, obiektów 

infrastruktury technicznej. 

e) zmniejszenie udziału zieleni biologicznie czynnej poniżej 15% ogólnej powierzchni. 

4) Wytyczne do planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego: 

W planach miejscowych należy określić: 

a) zasady i warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zapewniające wysokie walory 

urbanistyczno-architektoniczne terenu, w tym sposób ukształtowania przestrzeni publicznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów zieleni oraz funkcjonalnych i atrakcyjnie urządzonych stref ru-

chu pieszego, 

b) zakaz lokalizacji nowych obiektów o charakterze przemysłowym (zakaz ten nie dotyczy terenów Poli-

techniki Śląskiej), obiektów magazynowo-składowych, baz transportowych i obiektów handlu hurtowe-

go oraz innych funkcji uciążliwych, powodujących pogorszenie estetyki miasta i ładu przestrzennego. 

c) wskazanie opracowania koncepcji urbanistycznej zagospodarowania obszaru wraz z wizualizacją za-

budowy,  

Określone w studium linie rozdzielające tereny o różnych kierunkach rozwoju oraz linie układu komunika-

cyjnego, mogą podlegać modyfikacji stosownie do potrzeb podyktowanych szczegółowością map zasadni-

czych (w tym ewidencyjne) i rozwiązaniami projektowymi w zakresie szerokości linii rozgraniczających dróg 

i ulic oraz ich skrzyżowań i wielopoziomowych węzłów. 

 

Stan prawny nieruchomości. 

Stan prawny nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny ustalono na postawie treści 

ksiąg wieczystych nr GL1G/00047171/7, GL1G/00038098/5, GL1G/00060190/3, 
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GL1G/00091486/1, GL1G/00037887/6. Wymienione księgi wieczyste w działach I zawierają 

informacje o budynkac, które zostały wyburzone w latach 2006-2007. 

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, który reprezentują Kierownik Urzędu Re-

jonowego oraz Prezydent Miasta. Użytkownikiem wieczystym jest „Focus Park Gliwice” Sp. 

z o.o. Okres użytkowania do 5.12.2089 r. 

Z uwagi na pozostawiony po likwidacji podział geodezyjny we wszystkich księgach przed-

stawiono ograniczenia wynikające ze wzajemnych służebności gruntowych. 

Wszystkie nieruchomości obciążone są hipotekami umownymi oraz przymusowymi 

Do chwili przeglądania treści ksiąg nieujawniony jest fakt ogłoszenia upadłości likwidacyjnej 

ogłoszony Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. 

Upadłościowych i Naprawczych z dnia 29 października 2014 r.  

Z treścią ksiąg autor opracowania zapoznał się na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości  

Stan prawny ujawniono na podstawie treści ksiąg wieczystych przy założeniu, że jest on 
zgodny ze stanem faktycznym. 

 
Rodzaj nieruchomości, charakter i cechy nieruchomości stanowiących przedmiot 

wyceny.  

Kompleks nieruchomości ogrodzony mu-

rem z cegły, płotem z segmentów stalo-

wych wypełnionych siatką zgrzewana i 

panelami z blachy profilowej. Brak bram 

wjazdowych. Mur przy ul. Szarej we frag-

mencie zburzony. Nieruchomość inwesty-

cyjna. Dogodne położenie z dostępem do 

sieci dróg miejskich oraz z bliską odległo-

ścią od budowanego odcinka gliwickiego 

Drogowej Trasy Średnicowej (planowane 

ukończenie budowy w grudniu 2015 r.). 

 

Lokalizacja i czynniki środowiskowe.  

 
Nieruchomości położone są w śródmieściu Gliwic. Wysoki stopień urbanizacji otaczających 

nieruchomości ma wpływ na zanieczyszczenie środowiska w postaci spalin samochodo-

wych oraz jeszcze eksploatowanego ogrzewania węglowego. Stwierdzono brak czynników 

środowiskowych ograniczających inwestycje. W przypadku zagospodarowania nierucho-

mości mogącego wpłynąć na środowisko naturalne na danym terenie, będzie wymagane 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
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Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej  

Obszar obejmujący wszystkie działki znajduje się w zasięgu uzbrojenia w infrastrukturę 

techniczną sieci miejskich: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej i teletech-

nicznej. Teren nieruchomości jest uzbrojony, nieczynnymi i nie użytkowanymi sieciami we-

wnętrznymi huty, które zostały w części zlikwidowane. 

Siec miejskiej kanalizacji deszczowej przebiegająca we wschodniej części obszaru jest 

zachowana. 

Sieć energetyczna – zasilanie obiektu zostało w części  zrealizowane poprzez budowę sieci 

SN od stacji nie sąsiadujących bezpośrednio z nieruchomościami. 

 
Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości  

W bezpośrednim sąsiedztwie w kierunku północno-wschodnim przebiega magistrala kole-

jowa usytuowana na wysokim nasypie. Pozostałe tereny to nieruchomości przeznaczone 

na tereny mieszkaniowo-usługowe, mieszkaniowe wielolokalowe oraz przemysłowo-

usługowe nieuciążliwe. 

 

Stan i dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania nieruchomości. 

Aktualnie nieruchomość jest nieeksploatowana. Po przerwanej inwestycji pozostał teren 

utwardzony płytą betonowa słabej jakości. Podczas oględzin stwierdzono liczne spękania    

i duże połacie zwietrzałej warstwy wierzchniej. W pęknięciach i szczelinach porastają trawy. 

Teren nieutwardzony porośnięty jest trawami i krzewami.  
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6. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 

 
W celu określenia zachowań na lokalnych rynkach nieruchomości autor niniejszego opra-

cowania uczestniczy w masowym badaniu zasobów dokumentów Wydziału Geodezji            

i Kartografii Urzędów Miejskich i Starostw Powiatowych województwa śląskiego prowadzo-

ne przez rzeczoznawców majątkowych - sygnatariuszy umowy o wzajemnej współpracy       

i wymianie danych rynkowych działających pod patronatem Śląskiego Stowarzyszenia 

Rzeczoznawców Majątkowych przy wykorzystaniu systemu „PARTNER” – obsługiwanego 

oprogramowaniem „Walor”. 

Teren badania ograniczono do terenu województwa śląskiego, a w szczególności do terenu 

miasta Gliwice i miast aglomeracji górnośląskiej. Przeanalizowano wszystkie transakcje o 

charakterze rynkowym z okresu 34 miesięcy do dnia wyceny. Analizie poddano transakcje 

nieruchomościami przeznaczonymi na cele usługowo-handlowe. Z uwagi na  

Rynek nieruchomości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych na te cele komercyj-

ne zróżnicowany jest ze względu na położenie, skomunikowanie z siecią dróg publicznych, 

stopień uzbrojenia, kształt i powierzchnię. Aktualnie preferowane przez inwestorów są nie-

ruchomości położone w ścisłych centrach miast, często w miejscu wyburzonych budynków 

oraz na rekultywowanych terenach poprzemysłowych. 

Zachowania rynku opisano przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych autorstwa rzeczo-

znawcy majątkowego T. Kotrasińskiego. 

Analizie poddano rozkład cen jednostkowych dla nieruchomości o przeznaczeniu usługo-

wo-handlowych dla dwóch zbiorów próbek. W pierwszym przypadku dla 227 transakcji 

obejmujących wszystkie zanotowane transakcje oraz dla wybranych do szczegółowej anali-

zy transakcji nieruchomościami o powierzchni powyżej 10 000 m2 (liczebność próbki 27).  
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Rozkład cen transakcyjnych w czasie i wymiar względny trendu dla wszystkich próbek. 
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Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 1,292 jest mniejsza niż wartość teoret. 

statystyki t-Studenta(teoret.,alfa,n-2) wynoszącej 1,444. Prawdopodobieństwo przyjęcia występowa-

nia fałszywego trendu wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok. 19,76% i jest na 

poziomie wyższym niż założony poziom istotności wynoszący 0,15.. Wymiar względny trendu 

(%)/rok wyrażony rok do roku, wynosi ok. -8,8%/rok i można określić go jako bardzo lekko malejący. 

Przedział ufności dla wyliczonego trendu, na założonym poziomie istotności 0,15 wynosi ok. ±9,8%. 

Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu mieści się w granicach od 

-18,6%/rok do 1%/rok. 
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Powyższe oznacza, że na założonym poziomie istotności 0,15 można stwierdzić nieistotność staty-

styczną występowania trendu 

Rozkład cen transakcyjnych w czasie i wymiar względny trendu dla 27 transakcji. 
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Trend czasowy w wymiarze rocznym dla wymiaru średniego (5,1%/rok) 
oraz dolnego przedziału ufności (-26,8%/rok) i górnego przedziału ufności 

(36,9%/rok) przy poziomie istotności α = 0,15

 

Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 0,237 jest mniejsza niż wartość teoret. 

statystyki t-Studenta(teoret.,alfa,n-2) wynoszącej 1,485. Prawdopodobieństwo przyjęcia występowa-

nia fałszywego trendu wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok. 81,47% i jest na 

poziomie wyższym niż założony poziom istotności wynoszący 0,15. Wymiar względny trendu (%)/rok 

wyrażony rok do roku, wynosi ok. 5,1%/rok i można określić go jako bardzo słaby trend rosnący. 

Przedział ufności dla wyliczonego trendu, na założonym poziomie istotności 0,15 wynosi ok. ±31,8%. 
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Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu mieści się w granicach od 

-26,8%/rok do 36,9%/rok. 

Powyższe oznacza, że na założonym poziomie istotności 0,15 można stwierdzić nieistotność staty-

styczną występowania trendu. 

Obliczenia dokonane przy pomocy arkusza kalkulacyjnego wykazały, że na rynku lokalnym  

nie występują istotne statystycznie trendy związane z upływem czasu. Prawdopodobień-

stwo przyjęcia występowania fałszywego trendu wynikającego z przypadkowego układu 

danych wynosi ok. 81,5% i jest na poziomie wyższym niż założony poziom istotności wyno-

szący 0,15.   

W  związku  z powyższym  w  dalszych  obliczeniach  pominięto  wpływ  upływu  czasu  na  

ceny transakcyjne.   

Histogram rozkładu cen jednostkowych przedstawiono po zlogarytmizowaniu wartości 

transakcji. Czynności tej dokonano w celu symetryzacji konwersji rozkładu danych i uzy-

skania rozkładu normalnego  
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Miary tend. centralnej i zmienności Wartość 

Średnia (μ) 168,37 zł 

Poziom istotności dla średniej [α] 5% 

Przedział ufności średniej [u(α)] ± 1,34 zł 

Przedział średniej 
125,60 zł 

225,70 zł 

Typowy przedział zmienności 
77,42 zł 

366,16 zł 

Mediana (Me) 167,24 zł 

Dominanta (D) 72,97 zł 

Odchylenie standardowe (σ) 2,17 zł 

Współczynnik zmienności (σ/μ)% 15,2% 

Kurtoza -0,980 

Wartość minimalna 55,40 zł 

Wartość maksymalna 776,88 zł 
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Uwidoczniony na powyższym diagramie rozkład zlogarytmowanych cen jednostkowych ma 

charakter rozkładu normalnego, co pozwala wykorzystać do wyceny każdą metodę miesz-

czącą się w zakresie podejścia porównawczego.  

Wnioskowanie o wartości na podstawie takiej bazy ogranicza możliwość błędnej diagnozy. 

Współczynnik zmienności (procentowe odchylenie standardowe) cen zlogarytmowanych 

wynosi 15,2%, co pozwala określić stan zróżnicowania rynku jako „rynek mało zróżnicowa-

ny”. Rozkład cen transakcyjnych zlogarytmowanych cechuje się niewielką skośnością, wy-

noszącą 0,479.   

Aktualne oferty inwestycyjne z terenu miasta. 

Powierzchnia 
[m

2
] 

Cena 
 [zł] 

Cena jed-
nostkowa 

[zł/m
2
] 

Opis 

 14 400  1 730 000 120,14 
Działka o pow. 14400 m2., zgodnie z ustaleniami obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczoną symbo-
lem UT – co oznacza: tereny zabudowy usługowej transportu.  

25 000 6 750 000 270,00 

Działka pod inwestycję i komercję o pow. 25.000m2, położona w spo-
kojnym miejscu. Działka sucha i płaska. Blisko do A4, ulicy Rybnickiej. 
Jest możliwość zakupu większej działki (całość trzech działek o pow. 7 
ha) w jednym pasie o szerokości 40m. 

27 100 5149 000 190,00 peryferia 

12 125  2 121 875 175,00 peryferia 

10 000 1 000 000 100,00 

Sprzedaż lub wynajem. Działka inwestycyjna o powierzchni 1 ha zlokali-
zowana w Gliwicach-Łabędach. W planie zagospodarowania prze-
strzennego teren ten oznaczony jest jako 1PBS (tereny zabudowy tech-
niczno-produkcyjnej. Ze względu na położenie doskonale nadająca się 
na każdą działalność przemysłową, produkcyjną, składową, logistyczną 
lub magazynową. 

25 829 4 907 510 190,00 

Działka inwestycyjna o pow.2,583ha. Działka nadaje się na zaplecze 
siedziby firmy, przeznaczenie: działalność usługowo-produkcyjna w tym 
logistyka oraz składowanie i magazynowanie. Nad działką biegnie linia 
średniego napięcia. Położenie pozwala na szybkie przemieszczenie się 
do centrum Gliwic jak i na węzeł autostrad A-4,A-1 Doskonała oferta dla 
inwestorów! 

15 000 2 850 000 190,00 

Działka inwestycyjna o pow.1,5ha w wyjątkowo atrakcyjnym miejscu. 
Działka dysponuje doskonałymi warunkami logistycznymi, które idealnie 
nadają się na zaplecze siedziby firmy, centrum logistycznego bądź inna 
działalność komercyjno-produkcyjna. Położenie pozwala na szybkie 
przemieszczenie się do centrum Gliwic jak i na węzeł autostrad A-4,A-1 
przeznaczenie: działalność usługowo-produkcyjna w tym logistyka oraz 
składowanie i magazynowanie. sąsiedztwo renomowanych firm takich 
jak: Tenneco, Radan, Magazyny Tesco i inne. Doskonała oferta dla 
inwestorów! 

25 000 4 750 000 190,00 

Działka inwestycyjna o pow.2,5 ha w wyjątkowo atrakcyjnym miejscu. 
Działka dysponuje doskonałymi warunkami logistycznymi, które idealnie 
nadają się na zaplecze siedziby firmy, centrum logistycznego bądź inna 
działalność komercyjno-produkcyjna. Położenie pozwala na szybkie 
przemieszczenie się do centrum Gliwic jak i na węzeł autostrad A-4,A-1 
przeznaczenie: działalność usługowo-produkcyjna w tym logistyka oraz 
składowanie i magazynowanie. Sąsiedztwo renomowanych firm takich 
jak: Tenneco, Radan, Magazyny Tesco i inne. Doskonała oferta dla 
inwestorów. 

52 133 9 905 270 190,00 

Działka inwestycyjna w wyjątkowo atrakcyjnym miejscu. Działka dyspo-
nuje doskonałymi warunkami logistycznymi, które idealnie nadają się na 
zaplecze siedziby firmy centrum logistycznego bądź też inną działalność 
komercyjno-produkcyjną pow.52133m2. Lokalizacja: obręb Nowych 
Gliwic. Położenie to pozwala na szybkie przemieszczenie się do cen-
trum Gliwic jak i na węzeł autostrad A-4,A-1. Przeznaczenie: działalność 
usługowo-produkcyjna zgodnie z istniejącym planem zagospodarowa-
nia. Sąsiedztwo renomowanych firm takie jak: Teneco, Tesco, Radan.  

77 100 14 649 000 190,00 
Działka inwestycyjna o pow.7,7 ha w wyjątkowo atrakcyjnym miejscu. 
Działka dysponuje dobrymi warunkami logistycznymi, które nadają się 
na zaplecze siedziby firmy, centrum logistycznego bądź inna działalność 

http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=371
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=358
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=309
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=308
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=197
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=184
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=183
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=182
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=181
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=180


  str. 18 

                                                                                                       

Gliwice - obszar pomiędzy ul. Piwną, Jagiellońską i Szarą   

komercyjno-produkcyjna. Położenie pozwala na szybkie przemieszcze-
nie się do centrum Gliwic jak i na węzeł autostrad A-4,A-1 przeznacze-
nie: działalność usługowo-produkcyjna w tym logistyka oraz składowanie 
i magazynowanie. Sąsiedztwo renomowanych firm takich jak: Tenneco, 
Radan, Magazyny Tesco i inne. 

25 000 4 750 000 190,00 

Działka budowlana w wyjątkowo atrakcyjnym miejscu. Działka dysponu-
je doskonałymi warunkami logistycznymi, które idealnie nadają się na 
zaplecze siedziby firmy centrum logistycznego bądź też inną działalność 
komercyjno-produkcyjną pow. 25000 m2. Lokalizacja: obręb Nowych 
Gliwic, przy ulicy Bojkowskiej. Położenie to pozwala na szybkie prze-
mieszczenie się do centrum Gliwic jak i na węzeł autostrad A-4,A-1. 
Przeznaczenie: działalność usługowo-produkcyjna zgodnie z istniejącym 
planem zagospodarowania. Sąsiedztwo renomowanych firm takie jak: 
Teneco, Tesco, Radan.  

11 290 2370000 209,92 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,12 ha,która w 
MPZP oznaczona jest symbolem 7PU (oznacza to tereny przemysłowo-
usługowe).Działka sąsiaduje z obiektami handlowo-usługowymi. Lokali-
zacja działki bardzo dobrze skomunikowana z węzłem ″SOŚNICA″ przy 
skrzyżowaniu autostrad A4 z A1.Media:gaz,prąd,wod-kan w sąsiedztwie 
działki. 

21 500 3 225 000  150,00 

Działka komercyjna położona w obrębie Wójtowej Wsi blisko autostrady 
A-4. Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów to: nieuciążliwa 
produkcja, magazyny, bazy i składy, centra logistyczne, stacje paliw, 
obiekty biurowe itp. Wymiary działki 256x84 m. 

20 078 12 046 800 600,00 
Ogrodzona. Drogi utwardzone. w pobliżu linia kolejowa. Istniejące 
oświetlenie placu. Prąd, siła, gaz (w granicy), wodociąg, kanalizacja, 
telefon. Zadrzewienia przy przejściu. Cena do negocjacji. 

73 000 21 300 000 291,78 

Działka inwestycyjna o powierzchni 7, 3ha, bardzo dobrze skomuniko-
wana, bezpośrednio przy powstającej obwodnicy Gliwic. Działka o 
równomiernej płaszczyźnie i regularnych kształtach. Przeznaczenie: 
Handel, usługi, logistyka, budownictwo mieszkaniowe. 

25 000 29 900 000 1 196,00 

Nieruchomość zlokalizowana jest w ścisłym centrum Gliwic. Doskonałe 
miejsce na inwestycje biurową, hotelową, centrum handlowe. Dla nieru-
chomości zaproponowano koncepcje zabudowy z przeznaczeniem pod 
budowę kompleksu biurowo - handlowo - hotelowego przy założeniu: 
Biura 55000 m2, hotel 7210m2, parking wielopoziomowy 16200m2. 

32 000 3 500 000 109,38 

Działka o powierzchni 3,28 ha dobrze skomunikowana. Wjazd na drogę 
DK 88 znajduje się w odległości około 1,5 km. Droga ta prowadzi bez-
pośrednio do autostrady A4 i węzła z autostradą A1. Istotne jest ko-
rzystne otoczenie, któremu towarzyszy dogodny dojazd do strefy cen-
tralnej miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie zrealizowana została inwe-
stycja budownictwa wielorodzinnego TBS oraz Osiedle Radosne. Zgod-
nie z MPZP została stworzona koncepcja gdzie zaprojektowano osiedle 
domów wielorodzinnych, wielokondygnacyjnych wraz z miejscami par-
kingowymi w zabudowie kwartałowej z przestrzenia półprywatna we-
wnątrz. Pomiędzy budynkami przewidziano zieleń urządzoną oraz ele-
menty małej architektury tak, aby ta przestrzeń kojarzyła się mieszkań-
com z przydomowym ogródkiem. Dodatkowo cała infrastruktura drogo-
wa została poprowadzona po obrysie działki, dzięki czemu tereny rekre-
acyjne pozostają całkowicie bezpieczne i dostosowane jedynie dla ruchu 
pieszego. Na działce wydzielono 3 zespoły budynków. Zaprojektowane 
3 zespoły architektoniczne. Każdy z nich posiada podobny moduł kon-
strukcyjny. Powierzchnia użytkowa mieszkań ok. 18 000 m2, wysokość 
budynków do 20 m, powierzchnia biologicznie czynna: 35%, intensyw-
ność zabudowy wielorodzinnej: 2,2, intensywność zabudowy jednoro-
dzinnej: 1,2. 

 

Sytuacja na rynku niezabudowanych nieruchomości komercyjnych w skali kraju. 

Rynek gruntów inwestycyjnych w I poł. 2014 r. charakteryzował się dużą aktywnością. Licz-

ba transakcji z I poł. 2014 r. zwiększyła się o 115% względem analogicznego okresu roku 

2012 i osiągnęła poziom około 650 mln PLN. 

Inwestorzy najchętniej analizowali projekty mieszkaniowe. Na takie inwestycje wydali 70% 

środków, 25% kupujący przeznaczyli na działki pod zabudowę biurowo - handlową, a 5% 

pod magazyny. 

http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=176
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=175
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=71
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=41
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=15
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=14
http://www.komercyjne.gliwice.pl/oferta.php?id_oferty=11
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W I półroczu zaobserwowano wysoką aktywność sprzedażową wśród spółek Skarbu Pań-

stwa, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rolnych i innych jednostek samorządowych. 

Nastąpiła stabilizacja cen gruntów, podaż pozostaje na relatywnie wysokim poziomie, na-

tomiast Inwestorzy zachowują „spokój” w analizie i zakupie. 

Biorąc pod uwagę działki pod nieruchomości handlowo-usługowe w bieżącym roku nadal 

istnieje bariera w postaci niewielkiego ożywienia gospodarczego 

Pomimo wysokiej podaży, popyt na grunty inwestycyjne nie został w pełni zaspokojony, 

przede wszystkim z uwagi na brak nieruchomości, które spełniałyby wymagania dewelope-

rów. Niekorzystna lokalizacja, czy uwarunkowania prawne nieruchomości, uniemożliwiające 

efektywne zagospodarowanie nieruchomości, stanowią główne przyczyny, dla których nie-

które grunty nie podlegały obrotowi na rynku. 

Inwestorzy poszukują rynków, na których popyt gwarantuje najszybszy zwrot z kapitału. 

Ceny transakcyjne w większości miast ulegają dalszej stabilizacji.  

Ceny gruntów pod zabudowę handlową unormowały się i wydaje się, że w najbliższych 

miesiącach pozostaną na stabilnym poziomie, zarówno dla terenów pod galerie jak i parki 

handlowe. Przedstawione informacje pochodzą z cyklicznego raportu firmy Coliers. Interna-

tional „Przegląd rynku nieruchomości Polska”. 

 

7. DOBÓR METODY WYCENY. 

Rzeczoznawca oszacował wartość nieruchomości zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami o treści: 

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej 

rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie 

kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. 

 

W opracowaniu zastosowano metodę korygowania ceny średniej w podejściu 

porównawczym. 

Oszacowanie wartości rynkowych nieruchomości przy pomocy powyższej metody pozwala 

na dokładne uwzględnienie wpływu sposobu użytkowania, lokalizacji, funkcji nieruchomości 

określonej w planie zagospodarowania przestrzennego i stanu koniunktury na rynku 

nieruchomości na ich wartość przy uwzględnieniu ograniczeń podanych powyżej. Wartości 

nieruchomości oszacowane podejściem porównawczym, z uwagi na obecny stan prawny 

nieruchomości, powinny być najbardziej właściwe do określenia ich wartości rynkowych dla 

optymalnego sposobu użytkowania. 

Do zastosowania podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych 

nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech 

tych nieruchomości wpływających na poziom cen. Dla potrzeb wywiązania się z obowiązku     
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i konieczności badania rynku nieruchomości autor niniejszego opracowania jest sygnatariu-

szem umowy o wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia oraz wymiany bazy danych        

o rynku nieruchomości. Umowa została zawarta przez 120 osób, które systematycznie 

gromadzą dane z rynku nieruchomości województwa śląskiego. 

Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku właściwe-

go ze względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej kilkanaście nierucho-

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

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

chomości będącej przedmiotem wyceny szacuje się w drodze korekty średniej ceny nieru-

chomości podobnych współczynnikami korygującymi wartości przypisane poszczególnym 

cechom tych nieruchomości. 

Metoda skorygowanej ceny średniej sposób postępowania 

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

ustalenie rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych. 

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

wraz z określeniem wag cech rynkowych. 

 Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynko-

wych. 

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

chomości reprezentatywnych (próbki reprezentatywnej). 

 Określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako:  










śrśr C

C

C

C maxmin ,

 

Cmin = Cśr –  δ, 

Cmax = Cśr +  δ. 

               gdzie: δ – odchylenie standardowe. 

Oszacowanie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 





n

1i
iśrR uCW

 

gdzie: 

ui  oznacza wielkość i- tego współczynnika odzwierciedlającego wpływ danej ce-
chy na wartość nieruchomości. 

n  liczba współczynników odpowiadająca określonej wcześniej liczbie cech rynko-
wych  nieruchomości. 
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Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wycena nieruchomości, które 

są lub mogą być przedmiotem obrotu ma być przeprowadzona przez rzeczoznawcę na 

podstawie jej wartości rynkowej. 

Wartość nieruchomości oszacowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów                

i przytoczonych wyżej metod i założeń. 

Do porównań przyjęto nieruchomości o podobnej funkcji w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego. 

Zastosowane w procesie wyceny informacje dotyczące rynku pochodzą z masowego bada-

niu zasobów dokumentów jednostek prowadzących ewidencje gruntów.  

Z naturalnych względów transakcje spływają do rejestru z pewnym opóźnieniem, które 

sprawia nie oddaje w pełni bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości. Na zmiennym rynku 

wywodzenie wartości nieruchomości wyłącznie na podstawie cen odnotowanych w prze-

szłości jest zadaniem trudnym do zrealizowania. Inwestorzy przy podejmowaniu decyzji       

o zakupie zdarzenia przeszłe traktują jedynie jako motyw pomocniczy. Głównym motywem 

inwestycji są prognozy przyszłego rozwoju rynku nieruchomości, potencjalne sposoby użyt-

kowania nieruchomości i czerpania z tego tytułu korzyści oraz bieżąca sytuacja rynkowa.  

 

Cechy rynkowe przedmiotowej nieruchomości: 

POZYTYWY: położenie w centrum miasta o liczbie ludności zbliżonej do 200 tys. 

 korzystne sąsiedztwo w aspekcie zaplecza bytowego 

 komercyjne przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kie-

 runków zagospodarowania przestrzennego i  

 sąsiedztwo realizowanej Drogowej Trasy Średnicowej 

NEGATYWY: potrzeba zainwestowania w uzbrojenie techniczne terenu  

  bliskie sąsiedztwo galerii handlowej Forum. 

  ograniczony dostęp dla samochodów ciężarowych pow. 6 ton 

Oprócz lokalizacji nieruchomości pierwszorzędnym czynnikiem cenotwórczym jest możli-

wość racjonalnego wykorzystania nieruchomości zgodnie z treścią obowiązującego stu-

dium.  

 

8. OKRELENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI. 

Uwzględniając cel wyceny, w niniejszym opracowaniu określono rynkową wartość nieru-

chomości. Międzynarodowy Komitet ds. Standardów Wyceny Nieruchomości (International 

Valuation Standards Committee, IVSC) oraz TEGoVA definiują wartość rynkową następu-

jąco: 
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„Wartość rynkowa to szacunkowa kwota, za którą nieruchomość po odpowiednim czasie 

ekspozycji na rynku powinna zostać sprzedana w dacie dokonania wyceny w transakcji 

zawartej pomiędzy niezależnymi stronami, dążącym do sfinalizowania kupującym, a także 

dążącym do sfinalizowania transakcji sprzedającym, z których każdy działa w sposób kom-

petentny, ostrożny i bez przymusu”. 

Rynkową wartość nieruchomości utożsamiać należy z jej wartością dla optymalnego spo-

sobu wykorzystania - co odpowiada postanowieniom Międzynarodowych Standardów Wy-

ceny oraz zgodnych z nimi w obszarze definicyjnym Powszechnych Krajowych Zasad Wy-

ceny. 

Optymalny sposób wykorzystania oznacza wartość przy założeniu najefektywniejszego        

i najlepszego wykorzystania nieruchomości, rozumianego jako realne i zgodne z prawem, 

fizycznie możliwe, finansowo wykonalne i dające najwyższą wartość. Z uwagi na fakt, że 

kształt działek wynika z funkcji nieistniejącego zakładu przemysłowego oszacowania nieru-

chomości dokonano dla jednego obszaru stanowiącego teren inwestycyjny. 

Ze zbioru transakcji poddanych analizie wybrano 27 transakcji nieruchomościami niezabu-

dowanymi przeznaczonych w planie zagospodarowania na cele usługowo-handlowe. Po 

wstępnej analizie 9 transakcji odrzucono z uwagi na ich odstawanie od pozostałych.  

Przy założonym 85% poziomie ufności wynikiem analizy regresyjnej było wskazanie jako 

statystycznie  istotnych  dla  cechy  objaśnianej  (LN  z  ceny  jednostkowej  działki) nastę-

pujących cech:  

•  Lokalizacja.  Cecha  ta  uwzględnia  odległość  działki  od  centrum  oraz  od  głównych 

traktów komunikacyjnych mających na względzie dostęp dla pojazdów osobowych i cię-

żarowych (zaopatrzenie). Zakres zmienności cechy wynosi od 1 do 4.  

Ocena cechy nieruchomości wycenianej wynosi 3. 

•  Powierzchnia. Cecha ta została uwzględniona  jako wielkość z przedziałów zdefiniowa-

nych w oparciu o częstość występowania. Z przedziałów: 10 000 do 49 999 m2, 50 000 

do 99 999 m2 oraz powyżej 100 000 m2. Zakres zmienności tej cechy od 1 do 3. 

Ocena cechy nieruchomości wycenianej wynosi 2 

•  Prawo. Cecha uwzględnia jakość praw do nieruchomości. Zakres zmienności tej cechy 

od „1” dla prawa użytkowania wieczystego do „2” dla prawa własności. 

Ocena cechy nieruchomości wycenianej wynosi 1. 

•  Otoczenie. Cecha ta uwzględnia stopień urbanizacji otoczenia, wpływ otaczających nie-

ruchomości w zakresie wyboru optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości oraz 

możliwości zmiany funkcji nieruchomości. Zakres zmienności cechy od 1 do 4. 

Ocena cechy nieruchomości wycenianej wynosi 4. 
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Zestawienie nieruchomości porównawczych wraz z istotnymi cechami. 

Miasto/Gmina 
Cena ln 

*100 
Cena 

w zł/m
2
 

Data 
transakcji 

Pow. 
 działek 

Prawo Lokalizacja Otoczenie 

Bielsko - Biała 434,19 76,85 2012-07-11 3 2 3 3 

Bytom 433,77 76,53 2014-10-16 1 1 4 2 

Bytom 542,74 227,55 2014-09-22 1 1 4 3 

Częstochowa 623,97 512,73 2012-02-27 1 2 4 3 

Gliwice 513,58 170,00 2012-08-01 3 2 4 4 

Jaworzno 619,75 491,51 2013-08-30 1 2 3 3 

Pawłowice 431,75 75,00 2012-02-20 1 2 2 2 

Pawłowice 438,03 79,86 2014-07-24 1 2 2 2 

Pilchowice 448,04 88,27 2013-07-08 1 1 2 2 

Psary 401,46 55,40 2014-08-29 3 2 1 3 

Rybnik 517,48 176,76 2012-04-11 1 2 4 2 

Siewierz 563,50 280,06 2013-04-08 1 2 1 3 

Sosnowiec 490,16 134,50 2013-12-30 1 2 4 2 

Sosnowiec 585,55 349,16 2013-03-28 1 1 4 3 

Wilkowice 437,93 79,78 2013-12-20 1 2 2 2 

Zabrze 433,01 75,95 2014-07-02 3 2 4 3 

Zabrze 665,53 776,88 2014-07-25 2 2 4 4 

Zawiercie 634,69 570,70 2014-03-27 1 1 3 4 

 Cechy nieruchomości wycenianej. 

Gliwice x x 2014-12-15 2 1 3 4 

  
 

           

 Gradacja cech 
 

ilościowa  porządkowa 

 Ilościowa 
przedziały 
do 5 ha - 1 
5-10 ha - 2 
> 10 ha - 3 

Dwa stany 
1. p.u.w. 
2. własność 

Cztery  
stany 

Cztery 
stany 

 

W procesie analizy i szacowania zbadano za wyjątkiem wyżej prezentowanych takie cechy, 

jak stan uzbrojenia terenu, dostęp do nieruchomości oraz kształt. Badanie istotności tych 

cech wykazało brak wpływu tych cech na wartość nieruchomości. Istotnymi cechami okaza-

ły się powierzchnia nieruchomości, rodzaj praw do nieruchomości, lokalizacja oraz otocze-

nie. 

W oparciu o przywołane wcześniej arkusze kalkulacyjne i zastosowane w nich narzędzia 

ekonometryczne określone został istotne cechy i wagi cech nieruchomości porównawczych.  

Równanie regresji wartości nieruchomości ze względu na jej cechy rynkowe ma postać: 

Y = 186,68 -86,45 x Powierzchnia działek + 48,13 x Prawo + 17,4 x Lokalizacja + 114,8 x 
Otoczenie 
 
Dla tak skonstruowanego modelu rynku lokalnego współczynnik determinacji R2 wskazują-

cy w jakim stopniu zostały wyjaśnione prawidłowości analizowanego rynku informuje, iż 

efekt diagnozy jest dobry, a model objaśnia 92,8% zmienności cen na rynku. Średni błąd 

procentowy ceny jednostkowej dla oszacowania MAPE wynosi 4%.  

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący sprawność dobranego modelu. 
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Wartosci prognozowane

Współczynnik determinacji (R2) = 92,8%; Średni błąd bezwzględny (MAE) = 20 zł; 
Średni błąd procentowy (MAPE) = 4%

wartości prognozowane vs. obserwowane linia wartości modelu

dolny przedział predykcji dla 1-α = 0,85 górny przedział predykcji dla 1-α = 0,85

dolny przedział ufności średniej dla 1-α = 0,85 górny przedział ufności średniej dla 1-α = 0,85

 

 

Wagi cech wynikające z modelu. 

 

Powierzchnia działek
-34,39%

Prawo
9,57%

Lokalizacja
10,38%

Otoczenie
45,66%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Wartości wag cech rynkowych z przedziałami ufności oceny wag cech

 

Cecha powierzchnia jest destymulantą co oznacza, że nieruchomości o większej po-

wierzchni osiągają relatywnie mniejsze wartości. Prawo użytkowania wieczystego jest słab-

szą cechą od własności. Najmocniejszą cechą jest otoczenie nieruchomości uwzględniają-

ce wysoki stopień zurbanizowania. Urbanizację. Lokalizacja uwzględnia położenie wzglę-

dem centrum miasta, układu komunikacyjnego i zaplecza bytowego w postaci placówek 
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handlowo-usługowych, placówek edukacyjnych, miejsc kultu religijnego, terenów rekreacyj-

nych. 

Cechą, której wpływu na ceny transakcyjne nie udało się potwierdzić jest kształt działki.     

W badanej próbie - działek komercyjnych, w której przeważają działki duże - nie zauważo-

no wpływu cechy „kształt działki” na ceny jednostkowe, co po analizie danych należy uznać 

za logiczne i zrozumiałe. Kolejną cechą, której wpływu na ceny transakcyjne nie udało się 

potwierdzić na rynku lokalnym jest stopień uzbrojenia terenu.  

Potwierdzono również analitycznie brak wpływu na ceny działek komercyjnych cechy zwią-

zanej z dostępem do drogi utwardzonej oraz jakości tej drogi. Cechy te pominięto przy obli-

czaniu wartości rynkowej nieruchomości. 

Parametry modelu szacowania. 

L.P Cechy rynkowe: 
Abs % 

waga ce-
chy w ΔC: 

Przedział 
ufności 

wagi cechy 
(±) 

Zakres kwo-
towy popra-
wek {ln*100]: 

p-value 

1. Powierzchnia działek 34,39% 5,68% 172,90 zł 0,00% 

2. Prawo 9,57% 4,75% 48,13 zł 0,87% 

3. Lokalizacja 10,38% 5,51% 52,19 zł 1,28% 

4. Otoczenie 45,66% 6,32% 229,61 zł 0,00% 

 Σ 100,0%  502,82 zł  

 

Parametr p-value oznacza prawdopodobieństwo nieistotności statystycznej cechy. 

Empiryczny i estymowany rozstęp cenowy analizowanego segmentu rynku (∆C) przy zało-

żeniu 15% poziomu istotności jako logarytm: 

Parametr Empiryczna Estymowana 

Cena minimalna 401,46 zł 222,47 zł 

Cena maksymalna 665,53 zł 725,29 zł 

Δc 264,07 zł 502,82 zł 

 

Wnioski z analizy: 

a) w okresie objętym analizą ceny nieruchomości podobnych do wycenianej były stabilne, o 

czym świadczy nieistotność statystyczna cechy „data transakcji” w grupie analizowanych 

transakcji. W grupie wybranych 18 transakcji zanotowano mały wzrost wartości transak-

cyjnych, 

b) widoczny jest wpływ lokalizacji i otoczenia na końcowy wynik. Działki o lepszej lokalizacji 

i korzystniejszemu otoczeniu osiągają wyższe ceny, 
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c) nabywcy preferują nieruchomości objęte prawem własności.  

Wartość  parametrów użytych w procesie szacowania. 

 

L.p. Cechy rynkowe: 
Waga  
cechy 

Wartości współczynników korygujących 

Min   Max. Szacowana 

1 Powierzchnia działek 34,4% 0,149 ÷ 0,487 2,00 0,318 

2 Prawo 9,6% 0,042 ÷ 0,136 1,00 0,042 

3 Lokalizacja 10,4% 0,045 ÷ 0,147 3 0,113 

 Otoczenie 45,7% 0,198 ÷ 0,647 4 0,647 

  Suma: 100,0% 0,435 ÷ 1,417 1,120 

        

  
      średnia ln: 511,95  

     
współczynnik korygujący: 1,278 

  
      Cena 1 m2 ln: 573,31 zł 

 

Wartość jednostkowa nieruchomości jest równa -  exp (573,31/100) co daje  

308,93 zł/m2 

 

Wizualizacja wyniku i dokładność oszacowania na wartościach zlogarytmowanych. 

 

573,31 zł

550,26 zł 615,31 zł

Średni błąd 
procentowy dla 

oszacowania

500 zł 520 zł 540 zł 560 zł 580 zł 600 zł 620 zł 640 zł

Średni błąd procentowy dla oszacowania: ±4% = ±23,05 zł               
Przedział predykcji dla oszacowania: ±42 zł

 

 

 

 

 

 

 



  str. 27 

                                                                                                       

Gliwice - obszar pomiędzy ul. Piwną, Jagiellońską i Szarą   

 

9. RAPORT  Z  WYCENY. 

 

Wartość rynkowa nieruchomości opisanych jako działki nr 293, 298, 300, 301, 302, 303, 

304, 305, 306, 307, 308, 309, 428, 297 o łącznej powierzchni 7,6497 ha, KW nr 

GL1G/00047171/7, GL1G/00038098/5, GL1G/00060190/3, GL1G/00091486/1, 

GL1G/00037887/6 położonych w Gliwicach wynosi: 

 

WR= WJ x P = 308,93 zł/m2 x 76497 m2 = 23 632 218,21 zł 

 

w zaokrągleniu do tysiąca zł   23 632 000,00 zł 

słownie zł: dwadzieścia trzy miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych. 

 

Komentarz do wyliczonej wartości. 

 
Przedstawiona wyżej wartość określona została w oparciu o analizę cen transakcyjnych 

ujawnianych w aktach notarialnych przy założeniu, że w przypadku każdej z transakcji uży-

tych do porównań upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do 

wynegocjowania warunków umowy. Praktyczne ustalenie niezbędnego czasu ekspozycji 

jest trudne. Niektóre z nieruchomości sprzedają się w kilka tygodni natomiast inne nawet do 

5 lat. Informacji tych nie zawierają akty notarialne. Dwie z nieruchomości składowych są 

zabudowane. Na skraju działki nr 308 wieżą ciśnień oraz na działce nr 293 budynkiem par-

terowym w trakcie rozbiórki. Wartości tych obiektów nie uwzględniono w wycenie zakłada-

jąc ich likwidację przy prowadzonym w przyszłości procesie inwestycyjnym.  Z uwagi na 

prowadzone postępowanie upadłościowe wyszacowaną wartość rozdzielono na nierucho-

mości wg. poszczególnych ksiąg wieczystych do celów proceduralnych. Sprzedaż po-

szczególnych nieruchomości  (składników zwartego obszaru inwestycyjnego) jest nieuza-

sadniona  i niepraktyczna z uwagi na kształt działek wynikający z nieistniejącej już zabudo-

wy przemysłowej. 

Ustalona wartość nieruchomości odzwierciedla stan rynku lokalnego na dzień wyceny           

i  odpowiada najbardziej prawdopodobnej cenie, jaką można by uzyskać za szacowane 

nieruchomości przy zawarciu umowy sprzedaży. Przyjęto, iż w okresie ekspozycji nieru-

chomości na rynku oraz w okresie negocjowania umowy ceny nie uległyby zmianie. 
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Podziału wartości dokonano w oparciu o kryterium powierzchniowe nieruchomości. 

Nr KW 
Nr 

działki 
Powierzchnia 

[m
2
] 

Suma po-
wierzchni 

[m
2
] 

Wartość 
[zł/m

2
] 

Wartość 
w zł 

GL1G/00047171/7 293 315 315 308,93 97 312,95 

GL1G/00038098/5 298 601 601 308,93 185 666,93 

GL1G/00060190/3 300 25001 25001 308,93 7 723 558,93 

 
 
 
 

GL1G/00091486/1 
 
 
 

 

301 13834 

50462  308,93  15 589 225,66 

302 2354 

303 14579 

304 1080 

305 1794 

306 937 

307 7732 

308 7825 

309 327 

GL1G/00037887/6 428 118 118 308,93 36 453,74 
 

 

10. KLAUZULE 

1. Operat został sporządzony zgodnie z przepisami prawnymi i może służyć tylko do celu 

określonego w operacie. Wszelkie zmiany wymagają zgody Autora operatu szacunko-

wego. 

2. Niniejszego operatu szacunkowego lub jego części nie wolno wykorzystywać do innych 

celów niż określone w p. 2. operatu, powielać w żadnej formie ani przekazywać osobom 

trzecim w całości lub części bez uzyskania zgody Autora. 

3. Do analizy danych, ich wizualizacji oraz kalkulacji wykorzystano narzędzia (predefinio-

wane arkusze kalkulacyjne) udostępnione przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza 

Kotrasińskiego, oraz pakiet narzędzi statystycznej analizy danych Addinsoft XLstat, któ-

rych autor niniejszego opracowania jest licencjonowanym użytkownikiem. 

 
O P R A C O W A Ł : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gliwice, 15 grudnia 2014 r. 
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11. Z A Ł Ą C Z N I K I 

 
 
 

- Postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej. 

- Kopia mapy zasadniczej 

- Treść przywołanych w opracowaniu ksiąg wieczystych. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


