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Aneks dotyczy 

operatu szacunkowego wykonanego dnia 21 września 2017 roku, określającego 

wartość rynkową nieruchomości położonej w Radomiu, przy ulicy Chorzowskiej, objętej 

Księgą Wieczystą Nr RA1R/00108959/8, składającej się z działek ozn. nr ew. 78/5, 78/6  

i 78/7 zabudowanych budynkiem nr 14. 

 

Zakres uzupełnienia operatu: 

 określenie wartości przedmiotowej nieruchomości w zakresie gruntu (prawa 

użytkowania wieczystego działek nr 78/5, 78/6 i 78/7 o łącznej powierzchni terenu 

2133 m
2
) wg poziomu cen na dzień wydania operatu szacunkowego z dnia  

21 września 2017 r. 

 uzupełnienie opisu budynku w zakresie jego parametrów, rozbijając 

powierzchnię użytkową na część biurową i magazynową, które wynoszą: 

 

Powierzchnia użytkowa budynku 1 486,20 m
2
 

- w tym: 

Powierzchnia biurowa 275 m
2
 

Powierzchnia magazynowa 1211,20 m
2
 

 

 dodatkowe określenie wartości udziału 35/100 części nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 79/5 o powierzchni terenu 

996 m
2
, objętą Księgą Wieczystą Nr RA1R/00101966/1, wg poziomu cen na 

dzień wydania operatu szacunkowego z dnia 21 września 2017 r. 

 

W związku z powyższym uzupełnieniu podlegają poniżej wymienione punkty. 

Pozostałe ustalenia, analizy i obliczenia dokonane w operacie szacunkowym z dnia 

21 września 2017 roku, pozostają bez zmian. 
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OPIS I OKREŚLENIE STANU DZIAŁKI NR 79/5 

 STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 
 

DLA NIERUCHOMOŚCI PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA RA1R/00101966/1 

Księga Wieczysta badana dnia 08 stycznia 2018 r. zawiera następujące wpisy 

DZIAŁ I OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Działki ewidencyjne 

Numer działki:    79/5 

Położenie: (miejscowość):     Radom   

Ulica:   Chorzowska 

Sposób korzystania:   działka 

Obszar całej nieruchomości:  996 m
2
 

 

Komentarz do migracji:   działka przy torach 
 

DZIAŁ I SPIS PRAW 

Prawo użytkowania wieczystego 

Okres użytkowania: 2089-12-05 

Sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym 
 
 

DZIAŁ II WŁASNOŚĆ 

Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki) 

1. DZ.KW./RA1R/14034/17/1 – 2017-10-13, 13:53:38 – inny wpis w dziale II. 

 

Właściciele 

Numer udziału: 1     /    Wielkość udziału: 1/1 

Skarb Państwa 

Użytkownicy wieczyści 

Napis:  

Wpisy dotyczące użytkowania wiecznego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość  

 

Numer udziału:  2    /    Wielkość udziału: 22/100 

ART.-SERVICE OKNA, DRZWI, BRAMY Artur Majewski i Wspólnicy, Spółka Jawna, Radom.         

Numer udziału:  4    /    Wielkość udziału: 7/100 

ART.-SERVICE OKNA, DRZWI, BRAMY Artur Majewski i Wspólnicy, Spółka Jawna, Radom.         

Numer udziału:  5   /    Wielkość udziału: 35/100 

AGD MARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zabrzu.         

Numer udziału:  1    /    Wielkość udziału: 36/100 

Jolanta Małgorzata Kaczor, c. Adama i Anny.         

 

DZIAŁ III CIĘŻARY I OGRANICZENIA 

Numer wpisu:  3 

Napis:   wpisy dotyczące użytkowania wieczystego 

Rodzaj wpisu:  inny wpis 

Treść wpisu:  wszczęcie egzekucji z udziału do 36/100 w nieruchomości objętej niniejszą 

Księgą Wieczystą, należącego do dłużnika Jolanty Kaczor w sprawie V KM 2420/11 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba) 

Zakład produkcyjno-usługowy "TARKOS" S.J. Jerzy Kostrzewa, Błażej Kostrzewa, Skaryszew. 
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DZIAŁ VI HIPOTEKI 

Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki) 

2. DZ.KW./RA1R/10061/17/1 – 2017-07-19, 14:41:45– wpis hipoteki. 

 

 

 Numer hipoteki:  7 

Napis: wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną 

nieruchomość 

Rodzaj hipoteki:     hipoteka umowna kaucyjna 

Suma (słownie), waluta:    50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł 

Odsetki:     umowne 

Udział (numer udziału w prawie): 3 

Wierzytelność i stosunek prawny:  wierzytelności z umowy nr 352004001000129/00 (kredyt, odsetki 

zmienne, prowizje, inne koszty i należności) 

Termin zapłaty: 2011-11-30 

Inne informacje: na podstawie umowy kredytu w rachunku bankowym nr 352004001000129/00 AGD 

Market Sonia Broekere, Marek Śliwa spółka jawna w Zabrzu został udzielony kredyt do kwoty 

15.000.000 zł na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą. zmianie uległo oprocentowanie kredytu, które obecnie ustalono jako suma stawki wibor 

dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i marży banku w wysokości 0,62 punktu 

procentowego p.a. 

Rodzaj zmiany:  

lp. 1. we wpisie hipoteki pod nr 7 zmieniono pola 4.4.1.9 i 4.4.1.13 

lp. 2. we wpisie hipoteki pod nr 7 zmieniono pola 4.4.1.9 oraz 4.4.1.13 

lp. 3. we wpisie hipoteki pod nr 7 zmieniono rubrykę 4.4.1.9 

lp. 4. 
we wpisie hipoteki kaucyjnej do kwoty 50 000 zł. zmieniono termin spłaty z 

10.07.2009r. na 10.07.2010r. 

lp. 5. 
we wpisie hipoteki kaucyjnej do kwoty 50 000 zł. zmieniono termin spłaty z 

10.07.2010r. na 30.09.2010r. 

lp. 6. 
we wpisie hipoteki pod nr 7 zmieniono termin spłaty kredytu z dnia 30.09.2010r na 

dzień 30.11.2011r 

lp. 7. 
we wpisie hipoteki pod nr 7 zmieniono termin spłaty kredytu z dnia 30.11.2011r na 

dzień 07.01.2011r 

Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach. 
 

 

 Numer hipoteki:  8 

Napis:     wpisy dotyczące użytkowania wieczystego  

Rodzaj hipoteki:   hipoteka umowna kaucyjna 

Suma (słownie), waluta:  50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł 

Odsetki:   zmienne 

Udział (numer udziału w prawie): 5 

Wierzytelność i stosunek prawny:  kredyt 

Termin zapłaty:     2015-06-05 

Inne informacje: na mocy umowy nr 686/2008/00000165/00 z dnia 06.10.2008 r. został udzielony 

kredyt w wysokości 10.000.000,00 zł " ADG MARKET " Spółce z o.o. z siedzibą w Zabrzu. 

Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Gliwicach., z siedzibą w Katowicach.  
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 Numer hipoteki:  9 

Napis:     wpisy dotyczące użytkowania wieczystego  

Rodzaj hipoteki:   hipoteka umowna  

Suma (słownie), waluta:  50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł 

Udział (numer udziału w prawie): 5 

Wierzytelność i stosunek prawny:  

lp. 1. 1 
kredyt, odsetki oraz inne należności uboczne od udzielonego kredytu, 

umowa nr 883/2013/00000252/00 z dnia 20.06.2013r. 

lp. 2. 2 

a) tytułem kredytów w rachunku bankowym, w złotowych, także o 

charakterze odnawialnym, b) tytułem kredytów w rachunku kredytowym, w 

złotowych, także o charakterze odnawialnym, c) tytułem udzielenia 

gwarancji bankowych, d) tytułem zabezpieczenia transakcji wykupu 

wierzytelności odwrotnego, na warunkach określonych w umowie 

wieloproduktywnej będącej w tym zakresie umową ramową łącznie do 

wysokości 20.000.000zł., umowa nr 883/2013/00000252/00 z dnia 

20.06.2013r. 
 

 

Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum bankowości Korporacyjnej w 

Gliwicach, z siedzibą w Katowicach. 

 

 STAN TECHNICZNO – UŻYTKOWY NIERUCHOMOŚCI 
 

Nieruchomość położona jest przy ulicy Chorzowskiej w dzielnicy Dzierzków, obr. 0030,  

we wschodniej peryferyjnej części miasta na terenie zabudowy przemysłowej. Dostępność 

komunikacyjna dobra, dobry dostęp do głównych dróg. W pobliżu  ulica Lubelska i Wojska 

Polskiego o znacznym natężeniu ruchu, będąca jedną z głównych przelotowych  ulic tej części 

miasta. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa o charakterze przemysłowym, 

magazynowym, biurowym. W sąsiedztwie bocznica kolejowa a także nowe lotnisko z terminalem 

cargo. 
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Działka nr 79/5 

Powierzchnia terenu:                    996 m
2   

 

 

 

  

 

Opis działki 

Działka o regularnym kształcie, prostokątnym. Teren płaski i równy, niezabudowany, 

wykorzystywany jako parking. Teren działki wraz z zabudowanymi działkami sąsiednimi na 

terenie kompleksu  budynków o funkcji  magazynowo-biurowej ze wspólną bramą wjazdową. 

Teren z dostępem do uzbrojenia i drogi, dojazd ulicą Chorzowską o nawierzchni asfaltowej, 

następnie wjazd na teren i dojazd drogą wewnętrzną.  
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OKREŚLENIE PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI 

 

Dla terenu działki nr 79/5 położonej w Radomiu, przy ulicy Chorzowskiej brak obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

Art. 154. (213) 

1.  (…). 

2.  W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3.  W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny 

sposób użytkowania nieruchomości. 

 

Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom 

 - Uchwała Nr 221/992 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 1999 r. działka znajduje się 

w terenie o przeznaczeniu: 

 

 

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D15491%26typ%3Du
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OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU 

 

 

 

 

PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY 
 

 

 

 

1.1.1. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ASPEKCIE PODSTAW PRAWNYCH 

Wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z art. 151 ust.1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny 

można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych 

pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają 

z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej. 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, cyt.: 

Art. 152. 1. Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, 

są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości.  

2. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, 

dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich.  

3. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość rynkową 

nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia 

porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu 

mieszanym. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego określa się wartość odtworzeniową 

nieruchomości. 

 

1.1.2. WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz biorąc pod 

uwagę zakres wyceny oraz analizę rynku, do wyceny wartości prawa użytkowania wieczystego 

gruntu zastosowano: 

 

 PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE 

 METODĘ PORÓWNYWANIA PARAMI 

 

Wyboru podejścia i metody wyceny dokonano po przeprowadzeniu wnikliwej analizy rynku  

w zakresie transakcji przeprowadzonych na podobnych nieruchomościach gruntowych.  

Ilość zanotowanych transakcji nieruchomości podobnych pozwala na zastosowanie przyjętej 

metody wyceny. 
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PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE 

 
Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, cyt.: 

Art. 153.1. 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. 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu 

szacunkowego stanowi m.in.: 

§4.1. Przy stosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych 

nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych 

nieruchomości wpływających na poziom ich cen. 

2. W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę korygowania 

ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. 

3. (…) 

4. Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście 

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

transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość 

nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny 

nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice 

w poszczególnych cechach tych nieruchomość. 

 

Nota interpretacyjna: Zastosowanie Podejścia Porównawczego w wycenie nieruchomości 

stanowi: 

3.1. Podejście porównawcze stosuje się przy założeniu, że znane są ceny transakcyjne 

nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, warunki  dokonania transakcji, a także 

cechy nieruchomości wpływające na te ceny, zwłaszcza na ich zróżnicowanie.  

3.2. Przez nieruchomość podobną należy rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna 

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

przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość.  
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3.3. Do porównań należy wykorzystywać nieruchomości podobne, które były przedmiotem 

sprzedaży w okresie najbliższym, poprzedzającym datę wyceny, ale nie dłuższym niż dwa lata od 

daty, na którą określa się wartość nieruchomości. Wykorzystanie cen z innych okresów wymaga 

szczegółowego uzasadnienia.  

METODA PORÓWNYWANIA PARAMI 

 

4.1. Przy stosowaniu metody porównywania parami porównuje się nieruchomość wycenianą                  

o znanych cechach, kolejno z nieruchomościami podobnymi, o  znanych cenach transakcyjnych                

i cechach. Wartość określa się poprzez  korygowanie cen transakcyjnych ze względu na różnice 

ocen pomiędzy  nieruchomością wycenianą i nieruchomościami podobnymi.  

4.2. Procedura postępowania przy zastosowaniu metody porównywania parami.  

4.2.1. Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych, o znanych cenach  transakcyjnych  i 

cechach, stanowiącego podstawę wyceny,  

4.2.2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny.  

4.2.3. Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na  zróżnicowanie cen na 

rynku nieruchomości. 

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

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

4.2.6. Wybór do porównań z utworzonego zbioru nieruchomości, co najmniej trzech 

nieruchomości najbardziej podobnych pod względem cech rynkowych do nieruchomości 

stanowiącej przedmiot wyceny, z ich niezbędną charakterystyką. 

4.2.7. Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w odniesieniu do 

przyjętej skali cech rynkowych. 

4.2.8. Przeprowadzenie porównań nieruchomości wycenianej kolejno z nieruchomościami 

wybranymi do wyceny i określenie wielkości poprawek wynikających z różnicy ocen   

nieruchomości wycenianej i nieruchomości wybranych do porównań. 

4.2.9. Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do porównań 

przy użyciu określonych poprawek. 

4.2.10. Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości jako średniej arytmetycznej 

z cen transakcyjnych skorygowanych, uzyskanych z porównań w poszczególnych parach, lub 

średniej ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana. 

4.2.11. Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości 

jednostkowej  i liczby jednostek porównawczych (np. m
2 
powierzchni gruntu, budynku czy lokalu). 

 



10 

Radom, ulica Chorzowska  

BIURO WYCEN MAJĄTKOWYCH 

            RRRzeczoznawca


             

INŻ. MAREK NAWALANIEC 

 

 

§ 29. Określanie wartości nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania 

wieczystego 

 

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa użytkowania 

wieczystego stosuje się podejście porównawcze, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy 

sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych jako przedmiotu prawa użytkowania 

wieczystego, z uwzględnieniem wysokości stawek procentowych opłat rocznych i 

niewykorzystanego okresu trwania prawa użytkowania wieczystego.  

2. Jeżeli na rynku nieruchomości, właściwym ze względu na położenie wycenianej nieruchomości, 

brak jest transakcji sprzedaży nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, 

ale dokonano transakcji sprzedaży nieruchomości jako przedmiotu prawa własności, wartość 

rynkową wycenianej nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego określa się 

na podstawie wzajemnych relacji pomiędzy cenami nieruchomości jako przedmiotu prawa 

użytkowania wieczystego a cenami nieruchomości jako przedmiotu prawa własności, 

uzyskiwanymi przy transakcjach dokonywanych na innych porównywalnych rynkach 

nieruchomości.  

3. Jeżeli przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości gruntowej jako przedmiotu prawa 

użytkowania wieczystego nie ma możliwości zastosowania sposobów wyceny, o których mowa w 

ust. 1 i 2, wartość tę określa się jako iloczyn wartości nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej jako przedmiotu prawa własności i współczynnika korygującego obliczonego 

według wzoru: 

 
gdzie:  
 

Wk - współczynnik korygujący;  

Sr - stawka procentowa opłaty rocznej nie większa niż 3 %;  

t - liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego;  

T - liczba lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste;  

R - przeciętna stopa kapitalizacji ustalana na podstawie badania rynku nieruchomości przez 

rzeczoznawcę majątkowego, nie mniejsza jednak niż 0,09 i nie większa niż 0,12.  

http://www.lexlege.pl/rozp-w-spr-wyc-ni/paragraf-29/
http://www.lexlege.pl/rozp-w-spr-wyc-ni/paragraf-29/
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Zastosowanie tego sposobu wyceny wymaga szczegółowego uzasadnienia w operacie 

szacunkowym. 

Uzasadnienie zastosowania wzoru: 

1. Na rynku lokalnym brak jest dostatecznej ilości wiarygodnych  transakcji sprzedaży 

nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego; 

2.  Brak możliwości określenia wartości rynkową wycenianej nieruchomości jako 

przedmiotu prawa użytkowania wieczystego na podstawie wzajemnych relacji pomiędzy 

cenami nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego a cenami 

nieruchomości jako przedmiotu prawa własności, uzyskiwanymi przy transakcjach 

dokonywanych na innych porównywalnych rynkach nieruchomości. 

 

Z powodu braku możliwości ustalenia wartości użytkowania wieczystego na podstawie w/w 

sposobów, wartość prawa użytkowania wieczystego określono według w/w wzoru. 

 

ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 

W celu określenia wartości przedmiotowego gruntu przeprowadzono analizę rynku w zakresie 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę  usługowo-

przemysłową.  Analizy rynku dokonano w okresie 2016 – 2017 r.  na terenie miasta Radom.  

Analizując lokalny rynek stwierdzono, że jest on niewielki i zanotowano jedynie kilka transakcji 

nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu usługowo-przemysłowym.  

 

Na podstawie analizy rynku  nieruchomości gruntowych ustalono, że najlepsze ceny osiągają 

działki o lepszych możliwościach inwestycyjnych, usytuowane w atrakcyjnej lokalizacji (w 

sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych o wysokim znaczeniu użytkowym), z dobrym 

dojazdem i dostępnością komunikacyjną. Najbardziej pożądanym jest wjazd na działkę z drogi 

głównej o nawierzchni asfaltowej. Istotną cechą jest również uzbrojenie w media. Najlepsza 

sytuacja to gdy przyłącza są usytuowane na działce lub w jej zasięgu (działka sąsiednia, droga). 

Wielkość terenu również nie pozostaje bez wpływu na cenę jednostkową. Zazwyczaj im mniejsza 

powierzchnia (pod warunkiem istnienia możliwości jej zabudowy), tym cena jednostkowa jest 

wyższa. Na wartość gruntu mają także wpływ specyficzne uwarunkowania nieruchomości 

ograniczające jej możliwości rozwojowe, takie jak kształt, infrastruktura utrudniająca zabudowę, 

sposób zagospodarowania, itp.  
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OKREŚLENIE RYNKU LOKALNEGO 

 

 

Rodzaj rynku: nieruchomości gruntowe stanowiące przedmiot prawa własności o przeznaczeniu 

usługowo-przemysłowym i usługowym. 

Obszar rynku: miasto Radom.  

Okres badania: 2016 r. – wrzesień 2017 r. 

Wybrana jednostka porównawcza: 1m
2
 powierzchni gruntu. 

Informacje o cenach transakcyjnych kupna sprzedaży pochodzą z aktów notarialnych. Dokonano 

analizy oceny przydatności cen zawartych w tych aktach z punktu widzenia możliwości ich 

wykorzystania jako podstawy wyceny. Dokonano również analizy wiarygodności cen, odrzucając 

ceny nie spełniające definicji „ceny rynkowej” (strony transakcji zależne od siebie, dodatkowe 

warunki transakcji, itp.). 

W analizie rynku przedstawiono zbiór transakcji z rynku lokalnego (wybrane nieruchomości 

podobne), na których oparto dalsze analizy. 

 

ZBIÓR TRANSAKCJI Z RYNKU LOKALNEGO 

(wybrane nieruchomości podobne) 
 

DATA 

 TRANSAKCJI 

 

NR REP. 

 

 

OBRĘB 

RADOMIA 

 

 

ULICA 

 

POW. 

TERENU  

M
2
 

CENA 

1 M
2
 POW. T. 

[ZŁ] 

2017-01-30 418/17 Jeżowa Wola Wielkopolska 6 115 37,61 

2016-11-08 6260/16 Dzierzków Małęczyńska 3 500 54,29 

2017-05-24 4745/17 Żakowice Zagonowa 560 100,00 

2016-12-15 6761/16 Dzierzków Chorzowska 4 951 111,09  (A) 

2017-04-27 2507/17 Wincentów Warszawska  1 412 198,30  (B) 

2017-02-28 358/17 Józefów Perzanowskiej  5 714 201,26  (C) 

 
Dla określenia wartości nieruchomości do dalszych obliczeń wybrano jako porównawcze  

nieruchomości oznaczone  A, B, C. 
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Szczegółowy opis nieruchomości dobranych do porównania 

Opis nieruchomości A 

Data transakcji: 2016-12-15   

Nr Rep. 6761/16 

 

Pow. gruntu: 4951 m
2 

Przeznaczenie terenu:  

UP tereny usługowo-przemysłowe  

Rodzaj prawa: własność 

Teren niezabudowany, z dostępem 

do drogi dojazdowej, dojazd: 

drogą asfaltową 

 

 

Cena 1 m
2
 p. t. 111,09  zł 

 

Lokalizacja: Radom obręb Dzierzków, ulica Chorzowska 

 
 

 

  

 

 

Opis nieruchomości B 

Data transakcji: 2017-04-27   

Nr Rep. 2507/17 

 

Pow. gruntu: 1412 m
2 

Przeznaczenie terenu: 

UP - tereny usługowo-

przemysłowe 

Rodzaj prawa: własność 

Teren niezabudowany, z dostępem 

do drogi dojazdowej, dojazd: 

drogą asfaltową 

 

Cena 1 m
2
 p. t. 198,30 zł 

 

Lokalizacja Radom, obręb Wincentów, ulica Warszawska 

 
 

Opis nieruchomości C 

Data transakcji: 2017-02-28 

Nr Rep. 358/17 

 

Pow. gruntu: 5714 m
2 

Przeznaczenie terenu:  

U - tereny usług (zespoły i centra 

usługowe) 

Rodzaj prawa: własność 

Teren niezabudowany, z dostępem 

do drogi dojazdowej, dojazd: 

drogą asfaltową 

 

Cena 1 m
2
 p. t. 201,26 zł 

 

Lokalizacja: Radom, obręb Józefów, ulica Perzanowskiej 
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OKREŚLENIE CECH RYNKOWYCH I ICH WAG 

Dla spełnienia celu przedmiotowej wyceny przeprowadzono szczegółową analizę wpływu cech 

rynkowych na ceny sprzedanych nieruchomości na rynku lokalnym i rynkach równoległych. 

Wagi poszczególnych cech ustalono w oparciu o analizy bazy danych o cenach i cechach 

nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie badania cen oraz 

na podstawie preferencji uczestników rynku nieruchomości. 

Cechy (atrybuty) rynkowe nieruchomości są to te cechy nieruchomości, które w decydującym 

stopniu wpływają na ceny i w konsekwencji na wartość rynkową nieruchomości. Cechy rynkowe 

nieruchomości mają charakter lokalny, a nie uniwersalny. Nazwy cech rynkowych na 

przedmiotowym rynku lokalnym ustalono analizując oferty kupna i oferty sprzedaży w lokalnych 

agencjach obrotu nieruchomościami. Badania marketingowe na rynku nieruchomości wskazują, 

że liczba cech rynkowych, według których potencjalni nabywcy kierują się przy ocenie 

konkretnej nieruchomości nie przekracza dziesięciu. 

 

 

Na badanym rynku lokalnym na ceny transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości gruntowych  

niezabudowanych, miały wpływ przede wszystkim następujące cechy rynkowe:  

 lokalizacja  

 przeznaczenie terenu 

 dojazd (ograniczenia w dojeździe, rodzaj drogi dojazdowej) 

 uzbrojenie terenu w media (istniejące media, możliwość dostępu do mediów) 

 wielkość terenu 

 możliwości rozwojowe (kształt, ukształtowanie terenu, inne ograniczenia). 

 rodzaj praw władania  

 

Analizę wpływu poszczególnych cech na cenę nieruchomości zamieszczono w tabeli poniżej.  
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Analiza wpływu poszczególnych cech na cenę nieruchomości 

Lp. 

Atrybut  

 (cecha 

rynkowa) 

Analiza wagi cechy rynkowej 

Wpływ 

atrybutu na 

ceny rynkowe  

(waga cechy) 

1. Lokalizacja  

NAJLEPSZA w sąsiedztwie zabudowy usługowej, produkcyjnej, 

bardzo dobra dostępność komunikacyjna, usytuowanie przy 

głównych ciągach komunikacyjnych, dobra ekspozycja 

ŚREDNIA w sąsiedztwie zabudowy usługowej / produkcyjnej / 

mieszkaniowej, dobra dostępność komunikacyjna, usytuowanie  

w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych, z dobrym do nich 

dostępem 

NAJGORSZA w sąsiedztwie terenów niezagospodarowanych, 

słabsza dostępność komunikacyjna przy bocznej ulicy, dalej od 

głównych ciągów komunikacyjnych 

25% 

 

 

 

2. Przeznaczenie  
NAJLEPSZE zabudowa usługowa 

NAJGORSZE zabudowa usługowo-przemysłowa 
10% 

3. Dojazd  

NAJLEPSZY posiada dostęp do drogi dojazdowej, dojazd drogą 

asfaltową 

ŚREDNI posiada dostęp do drogi dojazdowej, dojazd drogą 

utwardzoną 

NAJGORSZY dostęp do drogi przez działki sąsiednie lub dojazd 

drogami o gorszej nawierzchni 

15% 

 

4. 
Uzbrojenie 

terenu 

NAJLEPSZE uzbrojenie na działce, w zasięgu działki 

ŚREDNIE uzbrojenie w pobliżu 

NAJGORSZE uzbrojenie w dalszej odległości 
10% 

5. 
Wielkość 

terenu  

NAJLEPSZA do 20a 
 

ŚREDNIA powyżej 20a do 50a 
 

NAJGORSZA powyżej 50a 
15% 

6. 
Możliwości 

rozwojowe 

NAJLEPSZE korzystne, brak ograniczeń (regularny kształt działki, 

teren płaski) 

NAJGORSZE ograniczone 
20% 

7. 
Rozdaj praw 

władania 

NAJLEPSZE własność  

NAJGORSZE współwłasność - udziały 
5% 

RAZEM 100% 

 

 

OKREŚLENIE TRENDU I PRZEDZIAŁU CENOWEGO 

Trend:   

Na podstawie analizy rynku oraz posiłkując się informacjami z raportów na temat stanu rynku, 

stwierdzono, że do dnia wyceny ceny transakcyjnie nieruchomości, były stabilne. W związku  

z czym  nie istnieje konieczność uwzględniania korekcji przyjętych jako baza odniesienia cen 

transakcyjnych ze względu na upływ czasu.   
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Określenie przedziału cenowego 
 

Wyszczególnienie: Wartości: 

Cena maksymalna 1 m
2
  201,26 zł 

Cena minimalna 1 m
2 

  37,61 zł 

Przedział cen ΔC  163,65 zł 

 

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI WYCENIANYCH I PORÓWNAWCZYCH 

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI  WYCENIANYCH 

ZESTAWIENIE  CECH 

CHARAKTERYZUJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚĆ 

PARAMETRY CECH   

dz 78/5, 78/6, 78/7 

RA1R/00108959/8 
dz 79/5 

RA1R/00101966/1 

1. Lokalizacja 

Radom, ulica Chorzowska (w głębi 

kompleksu budynków o funkcji 

magazynowo-usługowej) 

tereny średnio zagospodarowane,  

dobra dostępność komunikacyjna, 

usytuowanie  w pobliżu głównych 

ciągów komunikacyjnych, z dobrym 

do nich dostępem 

- ŚREDNIA 

Radom, ulica Chorzowska, (w głębi 

kompleksu budynków o funkcji 

magazynowo-usługowej) 

tereny średnio zagospodarowane,  

dobra dostępność komunikacyjna, 

usytuowanie  w pobliżu głównych 

ciągów komunikacyjnych, z dobrym 

do nich dostępem 

- ŚREDNIA 

2. Przeznaczenie terenu 
UP – tereny usługowo-przemysłowe 

- NAJGORSZE 

UP – tereny usługowo-przemysłowe 

- NAJGORSZE 

3. Dojazd 

posiada dostęp do drogi dojazdowej, 

dojazd drogą asfaltową 

- NAJLEPSZY 

posiada dostęp do drogi dojazdowej, 

dojazd drogą asfaltową 

- NAJLEPSZY 

4. Uzbrojenie terenu 
na działce 

- NAJLEPSZE 

w zasięgu działki 

- NAJLEPSZE 

5. Wielkość terenu 
2133 m

2
 

- ŚREDNIA 

996 m
2
 

- NAJLEPSZA 

6. Możliwości rozwojowe 

ograniczone z uwagi na istniejącą 

zabudowę 

- NAJGORSZE 

korzystne 

- NAJLEPSZE 

7. Rodzaj praw władania 
własność 

- NAJLEPSZA 

współwłasność - udziały 

- NAJGORSZA 
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CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI  PORÓWNAWCZYCH 

 
ZESTAWIENIE 

CECH 

CHARAKTERYZUJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚĆ 

PARAMETRY CECH NIERUCHOMOŚCI   

PORÓWNYWALNEJ 

A B C 

1. Lokalizacja  

Radom, ul. Chorzowska,  

w sąsiedztwie zabudowy 

usługowej, produkcyjnej, 

dobra dostępność 

komunikacyjna, usytuowanie  

w pobliżu głównych ciągów 

komunikacyjnych, z dobrym 

do nich dostępem 

- ŚREDNIA 

Radom, ul. Warszawska,  

w sąsiedztwie zabudowy 

usługowej, produkcyjnej, 

bardzo dobra dostępność 

komunikacyjna, usytuowanie 

przy głównych ciągach 

komunikacyjnych, dobra 

ekspozycja  

- NAJLEPSZA 

Radom, ul. Perzanowskiej,  

w sąsiedztwie zabudowy 

usługowej, mieszkaniowej, 

dobra dostępność 

komunikacyjna, 

usytuowanie  w pobliżu 

głównych ciągów 

komunikacyjnych, z dobrym 

do nich dostępem 

- ŚREDNIA 

2. Przeznaczenie 

UP – tereny usługowo-

przemysłowe 

- NAJGORSZE 

UP – tereny usługowo-

przemysłowe 

- NAJGORSZE 

U – tereny usług (zespoły i 

centra usługowe) 

- NAJLEPSZE 

3. Dojazd 

posiada dostęp do drogi 

dojazdowej dojazd drogą 

asfaltową,  

- NAJLEPSZY 

posiada dostęp do drogi 

dojazdowej dojazd drogą 

asfaltową,  

- NAJLEPSZY 

posiada dostęp do drogi 

dojazdowej dojazd drogą 

asfaltową,  

- NAJLEPSZY 

4. Uzbrojenie 
w zasięgu działki  

- NAJLEPSZE 

w zasięgu działki  

- NAJLEPSZE 

w zasięgu działki,  

- NAJLEPSZE 

5. Wielkość terenu 
4951 m

2
 

- ŚREDNIA 

1412 m
2
 

- NAJLEPSZA 

5714 m
2
 

- NAJGORSZA 

6. 
Możliwości 

rozwojowe 

korzystne 

- NAJLEPSZE 

korzystne 

- NAJLEPSZE 

korzystne 

- NAJLEPSZE 

7. 
Rodzaj praw 

władania 

własność 

- NAJLEPSZA 

własność 

- NAJLEPSZA 

własność 

- NAJLEPSZA 
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 ANALIZA PORÓWNAWCZA  - DZIAŁKI  NR  78/5, 78/6, 78/7 

POPRAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH 

Poprawienie cen jednostkowych (1m
2 

p.t.) nieruchomości porównywalnych w zakresie 

czynników - atrybutów wpływających na cenę transakcji zawarto w TABELACH nr I - III- arkuszach 

poprawek porównywalnych nieruchomości gruntowych. 

 

 

TABELA I 

ARKUSZ POPRAWEK NIERUCHOMOŚCI PORÓWNYWALNEJ  „ A” 

 
Lp. Cechy-atrybuty Wpływ 

atrybutu  

na ceny 

rynkowe 

Udział 

kwotowy 

cechy  

w cenie 

[ zł ] 

Parametry 

cech nieruch 

wycenianej  

Parametry 

cech nieruch. 

„A”  

Parametry 

cech nieruch  

„A-X”  

% 

udział w 

wartości 

Kwotowy 

udział w 

wartości 

 

[ zł] 

1. Lokalizacja 25% 40,91 średnia średnia analogia 0% 0,00 

2. Przeznaczenie 10% 16,37 najgorsze najgorsze analogia 0% 0,00 

3. Dojazd 15% 24,55 najlepszy najlepszy analogia 0% 0,00 

4. Uzbrojenie 10% 16,37 najlepsze najlepsze analogia 0% 0,00 

5. Wielkość terenu 15% 24,55 średnia średnia analogia 0% 0,00 

6. Możliwości rozwojowe 20% 32,73 najgorsze najlepsze lepsze -100% -32,73 

7. Rodzaj praw władania 5% 8,18 najlepsze najlepsze analogia 0% 0,00 

RAZEM 100% 163,65  -32,73 

 

 

TABELA II 

ARKUSZ POPRAWEK NIERUCHOMOŚCI PORÓWNYWALNEJ  „ B” 

 
Lp. Cechy-atrybuty Wpływ 

atrybutu  

na ceny 

rynkowe 

Udział 

kwotowy 

cechy  

w cenie 

[ zł ] 

Parametry 

cech nieruch 

wycenianej  

Parametry 

cech nieruch. 

„B”  

Parametry 

cech nieruch  

„B-X”  

% 

udział w 

wartości 

Kwotowy 

udział w 

wartości 

 

[ zł] 

1. Lokalizacja 25% 40,91 średnia najlepsza lepsza -50% -20,46 

2. Przeznaczenie 10% 16,37 najgorsze najgorsze analogia 0% 0,00 

3. Dojazd 15% 24,55 najlepszy najlepszy analogia 0% 0,00 

4. Uzbrojenie 10% 16,37 najlepsze najlepsze analogia 0% 0,00 

5. Wielkość terenu 15% 24,55 średnia najlepsza lepsza -50% -12,27 

6. Możliwości rozwojowe 20% 32,73 najgorsze najlepsze lepsze -100% -32,73 

7. Rodzaj praw władania 5% 8,18 najlepsze najlepsze analogia 0% 0,00 

RAZEM 100% 163,65  -65,46 
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TABELA III 

ARKUSZ POPRAWEK NIERUCHOMOŚCI PORÓWNYWALNEJ  „ C” 

 
Lp. Cechy-atrybuty Wpływ 

atrybutu  

na ceny 

rynkowe 

Udział 

kwotowy 

cechy  

w cenie 

[ zł ] 

Parametry 

cech nieruch 

wycenianej  

Parametry 

cech 

nieruch. „C”  

Parametry 

cech nieruch  

„C-X”  

% 

udział w 

wartości 

Kwotowy 

udział w 

wartości 

 

[ zł] 

1. Lokalizacja 25% 40,91 średnia średnia analogia 0% 0,00 

2. Przeznaczenie 10% 16,37 najgorsze najlepsze lepsze -100% -16,37 

3. Dojazd 15% 24,55 najlepszy najlepszy analogia 0% 0,00 

4. Uzbrojenie 10% 16,37 najlepsze najlepsze analogia 0% 0,00 

5. Wielkość terenu 15% 24,55 średnia najgorsza gorsza 50% 12,27 

6. Możliwości rozwojowe 20% 32,73 najgorsze najlepsze lepsze -100% -32,73 

7. Rodzaj praw władania 5% 8,18 najlepsze najlepsze analogia 0% 0,00 

RAZEM 100% 163,65  -36,83 

 

 

OKREŚLENIE CENY  POPRAWIONEJ DLA NIERUCHOMOŚCI  PORÓWNAWCZYCH 

Lp. Porównywalna 

nieruchomość 

Cena transakcyjna  

1 m
2 
p. t. 

[ zł ] 

Kwotowa poprawka 

atrybutów 

[ zł ] 

Cena poprawiona 

1 m
2 
p. t. 

[ zł ] 

1. A 111,09 zł -32,73 78,36 zł 

2. B 198,30 zł -65,46 132,84 zł 

3. C 201,26 zł -36,83 164,43 zł 

Wartość prawa własności 1 m
2
 p. t.  125,21 zł 
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Obliczenie wartości współczynnika WK 

Wartość współczynnika korygującego obliczonego według wzoru: 

 

Symbol Opis Wartość 

Sr stawka procentowa opłaty rocznej  3% 

t liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego 72 

T liczba lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste 99 

R przeciętna stopa kapitalizacji ustalana na podstawie badania rynku 

nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego 

10% 

 

Wk= (1-3/10) x 72/99 + 0,25 x( 99-72)/99 = 0,58 
 

 

Nr dz Opis Wartość 

 

 

78/5, 78/6, 78/7 

RA1R/00108959/8 

Wartość 1m
2 
p.t. dla prawa własności 125,21 

WK 0,58 

Wartość 1m
2 

p.t. dla prawa użytkowania wieczystego 72,62  

Pow. terenu  2 133 m
2
 

Wartość prawa użytkowania wieczystego  

działek nr 78/5, 78/6 i 78/7 

154 898,46 

Wartość w zaokrągleniu: 155 000 zł 

(słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych): 

 

 

 

Nr działki Pow. 

terenu 

[m
2
] 

Cena 1 m
2
 

p.t. 

zł 

Wartość 

zł 

Wartość 

(w zaokr.) 

zł 

RA1R/00108959/8 78/5 405 72,62 29 411,10 29 500 

78/6 812 72,62 58 967,44 59 000 

78/7 916 72,62 66 519,92 66 500 

Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 154 898,46 155 000 
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 ANALIZA PORÓWNAWCZA  - DZIAŁKA  NR  79/5 (UDZIAŁ) 

POPRAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH 

Poprawienie cen jednostkowych (1m
2 

p.t.) nieruchomości porównywalnych w zakresie 

czynników - atrybutów wpływających na cenę transakcji zawarto w TABELACH nr I - III- arkuszach 

poprawek porównywalnych nieruchomości gruntowych. 

 

 

TABELA I 

ARKUSZ POPRAWEK NIERUCHOMOŚCI PORÓWNYWALNEJ  „ A” 

 
Lp. Cechy-atrybuty Wpływ 

atrybutu  

na ceny 

rynkowe 

Udział 

kwotowy 

cechy  

w cenie 

[ zł ] 

Parametry 

cech nieruch 

wycenianej  

Parametry 

cech nieruch. 

„A”  

Parametry 

cech nieruch  

„A-X”  

% 

udział w 

wartości 

Kwotowy 

udział w 

wartości 

 

[ zł] 

1. Lokalizacja 25% 40,91 średnia średnia analogia 0% 0,00 

2. Przeznaczenie 10% 16,37 najgorsze najgorsze analogia 0% 0,00 

3. Dojazd 15% 24,55 najlepszy najlepszy analogia 0% 0,00 

4. Uzbrojenie 10% 16,37 najlepsze najlepsze analogia 0% 0,00 

5. Wielkość terenu 15% 24,55 najlepsza średnia gorsza 50% 12,27 

6. Możliwości rozwojowe 20% 32,73 najlepsze najlepsze analogia 0% 0,00 

7. Rodzaj praw władania 5% 8,18 najgorsze najlepsze lepsze -100% -8,18 

RAZEM 100% 163,65  4,09 

 

 

TABELA II 

ARKUSZ POPRAWEK NIERUCHOMOŚCI PORÓWNYWALNEJ  „ B” 

 
Lp. Cechy-atrybuty Wpływ 

atrybutu  

na ceny 

rynkowe 

Udział 

kwotowy 

cechy  

w cenie 

[ zł ] 

Parametry 

cech nieruch 

wycenianej  

Parametry 

cech nieruch. 

„B”  

Parametry 

cech nieruch  

„B-X”  

% 

udział w 

wartości 

Kwotowy 

udział w 

wartości 

 

[ zł] 

1. Lokalizacja 25% 40,91 średnia najlepsza lepsza -50% -20,46 

2. Przeznaczenie 10% 16,37 najgorsze najgorsze analogia 0% 0,00 

3. Dojazd 15% 24,55 najlepszy najlepszy analogia 0% 0,00 

4. Uzbrojenie 10% 16,37 najlepsze najlepsze analogia 0% 0,00 

5. Wielkość terenu 15% 24,55 najlepsza najlepsza analogia 0% 0,00 

6. Możliwości rozwojowe 20% 32,73 najlepsze najlepsze analogia 0% 0,00 

7. Rodzaj praw władania 5% 8,18 najgorsze najlepsze lepsze -100% -8,18 

RAZEM 100% 163,65  -28,64 
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TABELA III 

ARKUSZ POPRAWEK NIERUCHOMOŚCI PORÓWNYWALNEJ  „ C” 

 
Lp. Cechy-atrybuty Wpływ 

atrybutu  

na ceny 

rynkowe 

Udział 

kwotowy 

cechy  

w cenie 

[ zł ] 

Parametry 

cech nieruch 

wycenianej  

Parametry 

cech 

nieruch. „C”  

Parametry 

cech nieruch  

„C-X”  

% 

udział w 

wartości 

Kwotowy 

udział w 

wartości 

 

[ zł] 

1. Lokalizacja 25% 40,91 średnia średnia analogia 0% 0,00 

2. Przeznaczenie 10% 16,37 najgorsze najlepsze lepsze -100% -16,37 

3. Dojazd 15% 24,55 najlepszy najlepszy analogia 0% 0,00 

4. Uzbrojenie 10% 16,37 najlepsze najlepsze analogia 0% 0,00 

5. Wielkość terenu 15% 24,55 najlepsza najgorsza gorsza 100% 24,55 

6. Możliwości rozwojowe 20% 32,73 najlepsze najlepsze analogia 0% 0,00 

7. Rodzaj praw władania 5% 8,18 najgorsze najlepsze lepsze -100% -8,18 

RAZEM 100% 163,65  0,00 

 

 

OKREŚLENIE CENY  POPRAWIONEJ DLA NIERUCHOMOŚCI  PORÓWNAWCZYCH 

Lp. Porównywalna 

nieruchomość 

Cena transakcyjna  

1 m
2 
p. t. 

[ zł ] 

Kwotowa poprawka 

atrybutów 

[ zł ] 

Cena poprawiona 

1 m
2 
p. t. 

[ zł ] 

1. A 111,09 zł 4,09 115,18 zł 

2. B 198,30 zł -28,64 169,66 zł 

3. C 201,26 zł 0,00 201,26 zł 

Wartość prawa własności 1 m
2
 p. t.  162,03 zł 
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Obliczenie wartości współczynnika WK 

Wartość współczynnika korygującego obliczonego według wzoru: 

 

Symbol Opis Wartość 

Sr stawka procentowa opłaty rocznej  3% 

t liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego 72 

T liczba lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste 99 

R przeciętna stopa kapitalizacji ustalana na podstawie badania rynku 

nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego 

10% 

 

Wk= (1-3/10) x 72/99 + 0,25 x( 99-72)/99 = 0,58 
 

 

Nr dz Opis Wartość 

 

 

79/5 

RA1R/00101966/1 

Wartość 1m
2 
p.t. dla prawa własności 162,03 

WK 0,58 

Wartość 1m
2 

p.t. dla prawa użytkowania wieczystego 93,98  

Pow. terenu  996 m
2
 

Wysokość udziału 35/100 cz 

Wartość udziału 35/100 części  

prawa użytkowania wieczystego działki nr 79/5 

32 761,43 

Wartość w zaokrągleniu: 33 000 zł 

(słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych): 
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WYNIK KOŃCOWY WYCENY 

 

WARTOŚĆ RYNKOWA ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, OBJĘTEJ KSIĘGĄ 

WIECZYSTĄ NR RA1R/00108959/8, POŁOŻONEJ W RADOMIU, PRZY ULICY CHORZOWSKIEJ  

14, W ZAKRESIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  DZIAŁEK NR 78/5, 78/6 I 78/7  WRAZ Z 

ZABUDOWĄ I POZOSTAŁYMI SKŁADNIKAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WG POZIOMU 

CENA NA DATĘ WYDANIA OPERATU SZACUNKOWEGO Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2017 R., WYNOSI: 

 

 

1 766 000 ZŁ 

(SŁOWNIE: JEDEN MILION SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 
 

w tym: 

Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu 155 000 zł 

Wartość budynku 1 611 000 zł 

 

 

WARTOŚĆ RYNKOWA UDZIAŁU 35/100 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OBJĘTEJ 

KSIĘGĄ WIECZYSTĄ NR RA1R/00101966/1, POŁOŻONEJ W RADOMIU, PRZY ULICY 

CHORZOWSKIEJ, W ZAKRESIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  DZIAŁKI NR 79/5  , WG 

POZIOMU CENA NA DATĘ WYDANIA OPERATU SZACUNKOWEGO Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2017 R 

WYNOSI: 

 

 

33 000 ZŁ 

(SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH) 
 

 

 

 

 

 

NA TYM ANEKS DO OPERATU ZAKOŃCZONO I PODPISANO W KRAKOWIE  

W DNIU 09 STYCZNIA 2018 R. 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Protokół badania księgi wieczystej dla działki nr 79/5. 

2. Wypis z rejestru gruntów i mapa ewidencyjna dla działki nr 79/5. 


