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Aneks dotyczy 

operatu szacunkowego wykonanego dnia 08 września 2017 roku, określającego 

wartość rynkową nieruchomości położonej w Zabrzu przy ulicy Kopalnianej 32, objętej 

Księgami Wieczystymi Nr GL1Z/00026834/6, GL1Z/00042221/4, GL1Z/00046232/2, 

składających się z działek ozn. nr ew. 5115/409, 5518/409, 5519/409 i 5750/409 

zabudowanych kompleksem budynków. 

 

Zakres uzupełnienia operatu: 

 

 określenie wartości nieruchomości w zakresie gruntu (prawa własności działek 

nr 5115/409, 5518/409, 5519/409, 5750/409 o łącznej pow. terenu 12 274 m
2
) wg 

poziomu cen na dzień wydania operatu szacunkowego z dnia 08 września 

2017 r. 

 dla potrzeb i na wyraźne zlecenie syndyka rozbicie łącznej wartości 

nieruchomości określonej w operacie szacunkowym z dnia 08 września 2017 r. 

na odrębne części zgodnie z poszczególnymi Księgami Wieczystymi którymi są 

objęte. 

 

W związku z powyższym uzupełnieniu podlegają poniżej wymienione punkty. 

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

08 września 2017 roku, pozostają bez zmian. 
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Z uwagi na fakt, że część budynku Hali magazynowej nr 2 znajduje się na trzech działkach 

objętych odrębnymi Księgami Wieczystymi (działki o nr 5115/409, 5750/409 i 5519/409), dla 

potrzeb dalszych obliczeń dokonano podziału budynku na poszczególne części w celu 

przyporządkowania ich do działek na których się znajdują. 

 

Ponieważ brak jest podziałów geodezyjnych dla budynku, przyporządkowania poszczególnych 

jego części do gruntu dokonano w oparciu o własne założenia wynikające z przyjętej proporcji 

poszczególnych fragmentów do całości budynku, a uzyskane w ten sposób parametry są 

orientacyjne i przybliżone. 

 

 

 

 

 

Hala magazynowa 2 

 

% udział  

w całości 

budynku 

Pow. uż. [m
2
] 

wynikająca  

z udziału 

 643,60 m
2
 

 

 

 

część I   

na dz nr 5115/409 0,14 
  90,10 

część II  

na dz nr 5750/409 0,58 
 373,29 

część III 

na dz nr 5519/409 0,28 
 180,21 

RAZEM 1,00  643,60 

 

Hala magazynowa 2 
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Zestawienie składników nieruchomości  

wg poszczególnych Ksiąg Wieczystych 

 
Nr  

Działki   

Budynek Pow. uż. 

[m
2
] 

[%] 

 udział 

pu. w całym 

kompleksie
1
 

GL1Z/00026834/6 

dz. 5115/409 

 

Budynek biurowy 289,00 2 851,70 72,2 

Budynek biurowo-socjalny 238,80 

Budynek magazynowy 1 444,60 

Budynek magazynowy 2 444,60 

Budynek magazynowy 3 444,60 

Hala magazynowa 1 900,00 

Hala magazynowa 2 (część I) 90,10 

GL1Z/00046232/2 

dz. 5750/409 Hala magazynowa 2 (część II) 373,29 373,29 9,5 

GL1Z/00042221/4 

 

dz. 5518/409 

dz. 5519/409 

Hala magazynowa 2 (część III) 180,21 724,67 18,3 

Budynek magazynowy - była stolarnia 344,32 

Warsztat samochodowy 200,14 

Razem  3 949,66 m
2
 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Dla potrzeb ustalenia odrębnej wartości budynków na poszczególnych działkach zastosowano 

proporcję wynikającą z procentowego udziału sumy powierzchni budynków na poszczególnych 

działkach w stosunku do powierzchni całego kompleksu budynkowego.  
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OKREŚLENIE WARTOŚCI PRAWA WŁASNOŚCI 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 własności gruntu 

zastosowano: 

 PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE 

 METODĘ KORYGOWANIA CENY ŚREDNIEJ 

 

Wyboru podejścia i metody wyceny dokonano po przeprowadzeniu wnikliwej analizy rynku  

w zakresie transakcji przeprowadzonych na porównywalnych 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 KORYGOWANIA CENY ŚREDNIEJ 

5.1. Przy stosowaniu metody korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z właściwego 

rynku nieruchomości co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, dla których znane są 

ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość 

nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się poprzez korektę średniej ceny 

nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi. 

5.2. Procedura postępowania przy zastosowaniu metody korygowania ceny średniej.  

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

stanowiącego podstawę wyceny, 

5.2.2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny.  

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

rynku nieruchomości.  

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

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

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

przyjętej skali cech rynkowych.  

5.2.7. Obliczenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru cen transakcyjnych, stanowiącego podstawę 

wyceny, oraz ustalenie ceny minimalnej (Cmin) i ceny maksymalnej (Cmax).  

5.2.8. Podanie charakterystyki nieruchomości o cenie minimalnej (Cmin) i nieruchomości o cenie 

maksymalnej (Cmax), z wyeksponowaniem ich ocen w odniesieniu do przyjętej skali cech 

rynkowych. 

5.2.9. Obliczenie dolnej granicy [Cmin/Cśr] i górnej granicy [Cmax/Cśr] sumy współczynników 

korygujących oraz obliczenie zakresów współczynników korygujących dla poszczególnych cech 

rynkowych.  

5.2.10. Określenie wielkości współczynników korygujących, wynikających z ocen wycenianej, 

nieruchomości z uwzględnieniem określonych granic i położenia ceny średniej w przedziale 

[Cmin , Cmax]. Nie wyklucza się innych sposobów ustalania wielkości współczynników 

korygujących cenę średnią.  
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5.2.11. Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości według formuły:  





n

i

iśrR uCW
1  

 gdzie:  ui – wartość i-tego współczynnika korygującego,  

   n – liczba współczynników korygujących.  

5.2.12. Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości 

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

 

Uwaga:  

Założenie, iż nieruchomość o cenie minimalnej jest najgorsza w zakresie wszystkich cech, zaś 

nieruchomość o cenie maksymalnej jest najlepsza w zakresie wszystkich cech porównawczych, 

jest założeniem czysto teoretycznym, które praktycznie nie występuje na rynku.  

 

ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 

W celu określenia wartości przedmiotowego gruntu przeprowadzono analizę rynku w zakresie 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę przemysłowo-

usługową. Analizy rynku dokonano w okresie 2016 – 2017 r.  na terenie miasta Zabrze i miast 

sąsiednich. Ze względu na niedostateczną liczbę zanotowanych transakcji nieruchomościami 

podobnymi na rynku lokalnym (miasto Zabrze) badany rynek poszerzono w szczególności  

o miasta o podobnym stopniu urbanizacji oraz ich okolice. 

 

Na podstawie analizy rynku  nieruchomości gruntowych, 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 

przemysłowo-usługowym. 

Obszar rynku: tereny województwa śląskiego. 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. 

 

 

GMINA 

 

 

OBRĘB 

 

POW. 

TERENU  

M
2
 

CENA 

1 M
2
 POW. T. 

[ZŁ] 

2016-07-14 2268/2016 Mysłowice Brzezinka 1 603 74,86 

2016-11-08 5119/2016 Ruda Śląska Ruda 1 922 78,04 

2016-10-20 6604/2016 Tychy 0004 Urbanowice 2 991 83,58 

2017-08-31 7512/2017 Mysłowice Mysłowice 11 837 89,55 

2016-08-09 3784/2016 Piekary Śląskie Brzeziny Śląskie 4 290 90,00 

2017-04-04 2996/2017 Ornontowice Ornontowice 1 996 99,20 

2016-06-20 2565/2016 Gliwice Kuźnica 6 076 101,48 

2016-08-24 2979/2016 Gliwice Niepaszyce Północ 12 981 140,56 

2016-09-21 3444/2016 Siemianowice Śląskie Michałkowice 4 730 151,00 

2016-04-29 1414/2016 Gliwice Niepaszyce Północ 2 535 155,00 

2016-10-27 3865/2016 Gliwice Niepaszyce Północ 7 893 159,64 

2016-08-31 1674/2016 Knurów Knurów 2 388 160,00 

2016-01-18 168/2016 Gierałtowice Przyszowice 2 700 162,50 

2016-12-29 847/2016 Gliwice Niepaszyce Północ 6 671 164,89 

Średnia cena 1 m
2
 pow. terenu: 122,16 zł 
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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  

 lokalizacja szczegółowa - sąsiedztwo, otoczenie, dostępność komunikacyjna 

 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). 

 

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 obrzeża większego ośrodka miejskiego, tereny lepiej 

zagospodarowane, rynek lepiej rozwinięty  

ŚREDNIA lokalizacja pośrednia, mniejsze ośrodki miejskie, rynek 

średnio rozwinięty lub w bliskim sąsiedztwie większych miast 

NAJGORSZA lokalizacja mniej atrakcyjna, mniejsze ośrodki, dalej 

od większych miast, tereny o słabszym rynku 

15% 

2. 
Lokalizacja 

szczegółowa  

NAJLEPSZA korzystna lokalizacja w sąsiedztwie zabudowy 

usługowej, produkcyjnej, bardzo dobra dostępność 

komunikacyjna, usytuowanie przy głównych ciągach 

komunikacyjnych (dobra ekspozycja) 

ŚREDNIA w sąsiedztwie zabudowy usługowej, produkcyjnej, 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 

20% 

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 

15% 

5. 
Wielkość 

terenu  

NAJLEPSZA do 20a 
 

DOBRA powyżej 20a do 50a 
 

PRZECIĘTNA powyżej 50a do 1ha 
 

NAJGORSZA powyżej 1 ha 

15% 

6. 
Możliwości 

rozwojowe 

NAJLEPSZE korzystne, brak ograniczeń (regularny kształt działki, 

teren płaski) 

NAJGORSZE ograniczone 

20% 

RAZEM 100% 

  

Określenie trendu czasowego dla rynku lokalnego oraz określenie ceny średniej i zakresu 

współczynników korygujących 

 

Trend czasowy: Na podstawie analizy rynku oraz posiłkując się informacjami z raportów na 

temat stanu rynku, stwierdzono, że w okresie badania rynku ceny transakcyjnie nieruchomości, 

były stabilne. W związku z czym  nie istnieje konieczność uwzględniania korekty przyjętych jako 

baza odniesienia cen transakcyjnych ze względu na upływ czasu.   
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Określenie ceny średniej i zakresu współczynników korygujących 

 

Wyszczególnienie: Wartości: 

Cena maksymalna 1 m
2 

                      164,89 zł  

Cena minimalna 1 m
2 

                        74,86 zł  

Przedział cen C                        90,03 zł  

Cena średnia C śr.                      122,16 zł  

Współczynnik korekcyjny Cmax/Cśr 1,35 

Współczynnik korekcyjny Cmin/Cśr 0,61 

Zakres współczynników korekcyjnych Ui 0,74 

 
 

OPIS NIERUCHOMOŚCI O CENIE MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ  

Opis nieruchomości o cenie min 

Data transakcji: 2016-07-14 

Nr Rep 2268/2016 
 

Przeznaczenie terenu:  

przemysłowo-usługowe (PU) 

Pow. gruntu: 1603 m
2 

Rodzaj prawa: własność 

Teren niezabudowany,  

w otoczeniu pojedynczej 

zabudowy, z dostępem do drogi 

dojazdowej, dojazd drogą 

asfaltową 

 

Cena 1 m
2
 p.t. 74,86 zł 

Lokalizacja: Mysłowice, obręb Brzezinka, ulica Fabryczna 

    
Opis nieruchomości o cenie max 

Data transakcji: 2016-12-29 

Nr Rep 847/16 
 

Przeznaczenie terenu:  

przemysłowo-usługowe (PU) 

Pow. gruntu: 6671 m
2
 

Rodzaj prawa: własność 

Teren niezabudowany, w 

otoczeniu zabudowy 

przemysłowo-usługowej,  

(na terenie strefy KKE),  

z dostępem do drogi dojazdowej, 

dojazd drogą asfaltową 

 

Cena 1 m
2
 p.t. 164,89 zł 

Lokalizacja: Gliwice, obręb Niepaszyce Północ, ulica 

Wyczółkowskiego  
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ANALIZA PORÓWNAWCZA  

Lp Atrybut 

Wpływ 

atrybutu 

na ceny 

rynkowe 

Zakres wsp. 

korekcyjnych 

Analiza cech nieruchomości 

szacowanej 

Wartość 

wsp. 

korekc. 

 dla 

szacowanej 

nieruch.: 

wsp. 

korekc. 

min. 

wsp. 

korekc. 

max. 

1 Lokalizacja   15% 0,092 0,202 

Zabrze, ulica Kopalniana - 

peryferia większego ośrodka 

miejskiego, tereny lepiej 

zagospodarowane, rynek 

lepiej rozwinięty  

0,202 

NAJLEPSZA 

2 
Lokalizacja   

szczegółowa 
20% 0,123 0,270 

dobra dostępność 

komunikacyjna, w pobliżu 

głównych dróg,  

z dobrym do nich dostępem, 

w sąsiedztwie zabudowy  

o podobnym charakterze 

0,196 

ŚREDNIA 

3 Dojazd  15% 0,092 0,202 
dojazd drogą asfaltową 

0,202 
NAJLEPSZY 

4 
Uzbrojenie  

w media  
15% 0,092 0,202 

uzbrojenie na działce   
0,202 

NAJLEPSZE 

5 Wielkość terenu 15% 0,092 0,202 
łącznie 12 274 m

2
  

0,092 
NAJGORSZA 

6 
Możliwości 

rozwojowe 
20% 0,123 0,270 

ograniczenia z uwagi  

na istniejącą zabudowę  0,123 

NAJGORSZE 

Razem 100%    0,61 1,35  1,017 

Wartość średniej ceny 1m
2 
p.t. 122,16 zł 

Skorygowana wartość średniej ceny 1m
2 
p.t. 

(cena średnia x współczynnik korygujący) 
 124,24 zł 

Powierzchnia terenu łącznie 12 274 m
2
 

Wartość prawa własności gruntu 1 524 921,76 

Wartość w zaokrągleniu: 1 525 000 zł 

(słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych): 

 

Nr działki Pow. 

terenu 

[m
2
] 

Cena 1 m
2
 

p.t. 

zł 

Wartość 

zł 

Wartość 

(w zaokr.) 

zł 

GL1Z/00026834/6 5115/409 8719 124,24 1 083 219,96 1 083 000 

GL1Z/00046232/2 5750/409 635 124,24 78 890,32 79 000 

GL1Z/00042221/4  5518/409 1473 124,24 183 000,69 183 000 

5519/409 1447 124,24 179 770,53 180 000 

Wartość prawa własności gruntu 1 524 881,50 1 525 000 
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ROZBICIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI  

OKREŚLONEJ W OPERACIE Z DNIA 08 WRZEŚNIA 2017 R.  

NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁKI 

WG ODRĘBNYCH KSIĄG WIECZYSTYCH 

 

Wartość nieruchomości łącznie 4 574 000 zł 

W tym: 

Wartość prawa własności gruntu 1 525 000 zł 

Wartość budynków łącznie 3 049 000 zł 

 

 

 

Nr KW Nr działki % udział 

w 

kompleksie 

Wartość 

budynków 

[zł] 

Wartość 

budynków 

[zł] 

(w zaokr.) 

GL1Z/00026834/6 5115/409 72,2 2 201 378 2 201 000 

GL1Z/00046232/2 5750/409 9,5 289 655 290 000 

GL1Z/00042221/4 5518/409, 5519/409 18,3 557 967 558 000 

Razem Razem 100% 3 049 000 3 049 000 

 

 

Nr KW GL1Z/00026834/6 GL1Z/00046232/2 GL1Z/00042221/4 
Wartość 

 łączna 

 

Nr działki 5115/409 5750/409  5518/409  

    

 

 5519/409 
  

Wartość gruntu 

 (w zaokr.) 1 083 000 zł 79 000 zł 363 000 zł 1 525 000 zł 
Wartość budynków 

 (w zaokr.) 2 201 000 zł 290 000 zł 558 000 zł 3 049 000 zł 
  

Razem  

  (w zaokr) 3 284 000 zł 369 000 zł 921 000 zł 4 574 000 zł 
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WYNIK KOŃCOWY WYCENY 

 

WARTOŚĆ RYNKOWA ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, OBJĘTYCH  

KSIĘGAMI WIECZYSTYMI  O NR GL1Z/00026834/6, GL1Z/00042221/4, GL1Z/00026834/6, 

POŁOŻONYCH W ZABRZU, PRZY ULICY KOPALNIANEJ 32, W ZAKRESIE PRAWA WŁASNOŚCI 

DZIAŁEK NR 5115/409, 5518/409, 5519/409, 5750/409 WRAZ Z ZABUDOWĄ I POZOSTAŁYMI 

SKŁADNIKAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WG POZIOMU CENA NA DATĘ WYDANIA 

OPERATU SZACUNKOWEGO Z DNIA 08 WRZEŚNIA 2017 R., WYNOSI: 

 

 

4 574 000 ZŁ 

(SŁOWNIE: CZTERY MILIONY PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) 

w tym: 

Wartość prawa własności gruntu 1 525 000 zł 

Wartość budynków 3 049 000 zł 

 

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI WG KSIĄG WIECZYSTYCH 

 

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ WARTOŚĆ 

KW GL1Z/00026834/6 3 284 000 ZŁ 

KW GL1Z/00046232/2   369 000 ZŁ 

KW GL1Z/00042221/4 921 000 ZŁ 

Razem 4 574 000 ZŁ 

 
 

 

 

 

 

 

NA TYM ANEKS DO OPERATU ZAKOŃCZONO I PODPISANO W KRAKOWIE  

W DNIU 09 STYCZNIA 2018 R. 


