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Aneks dotyczy 

operatu szacunkowego wykonanego dnia 21 września 2017 roku, określającego 

wartość rynkową nieruchomości położonej w Lublinie, przy ulicy Zemborzyckiej, objętej 

Księgą Wieczystą Nr LU1I/00207743/9, składającej się z działki ozn. nr ew. 6/36 

zabudowanej budynkiem nr 55H wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej objętej 

Księgą Wieczystą Nr LU1I/00196185/8, składającej się z działki ozn. nr ew. 6/46 

stanowiącej drogę dojazdową. 

 

Zakres uzupełnienia operatu: 

 określenie wartości nieruchomości w zakresie gruntu (prawa użytkowania 

wieczystego działki nr 6/36 o pow. terenu 8011 m
2
 oraz udziału wynoszącego 

1183/5417 części prawa użytkowania wieczystego działki nr 6/46 o pow. terenu 

5417 m
2
) wg poziomu cen na dzień wydania operatu szacunkowego z dnia  

21 września 2017 r. 

 

 uzupełnienie opisu budynku na działce nr  6/36 w zakresie jego parametrów, 

rozbijając powierzchnię użytkową na część biurową i magazynową, które 

wynoszą: 

 

Powierzchnia użytkowa budynku 2 854,30 m
2
 

- w tym: 

Powierzchnia biurowa 452,30 m
2
 

Powierzchnia magazynowa 2 266 m
2
 

Powierzchnia handlowa z magazynem 136 m
2
 

 

 

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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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 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.  



4 

Lublin, ulica Zemborzycka  

BIURO WYCEN MAJĄTKOWYCH 

            RRRzeczoznawca


             

INŻ. MAREK NAWALANIEC 

 

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.  

 

§ 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.  

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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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.  

 

 
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. 
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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 wrzesień 2015 – 2017 r.  na terenie miasta Lublin.  

 

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, istniejąca zabudowa, itp.  
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OKREŚLENIE RYNKU LOKALNEGO 

 

Rodzaj rynku: nieruchomości gruntowe stanowiące przedmiot prawa własności o przeznaczeniu 

przemysłowo-usługowym. 

Obszar rynku: miasto Lublin.  

Okres badania: wrzesień 2015 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 

 

 

ULICA 

 

POW. 

TERENU  

M
2
 

CENA 

1 M
2
 POW. T. 

[ZŁ] 

2017-04-03 2647/2017 38 - Trześniów Hajdowska 7 447 49,68 

2016-10-28 4183/2016 43 - Wrotków Zemborzycka 2 595 57,80 

2016-10-10 3443/2016 46 - Zadębie Ill Zadębie 7 657 84,89 

2016-04-27 3317/2016 12 - Felin Aleja Witosa 5 133 97,41 

2016-10-12 5597/2016 46 - Zadębie Ill Zadębie 3 699 111,92 

2016-06-28 2555/2016 38 - Trześniów Turystyczna 4 912 111,97 

2016-10-11 3474/2016 46 - Zadębie Ill Zadębie 4 310 125,00 

2016-12-22 11564/2016 06 - Czechówka Górna Kolonia Choiny 2 938 153,17 

2016-06-15 2792/2016 43 - Wrotków Zemborzycka 1 573 187,54 

2016-09-14 1413/2016 06 - Czechówka Górna Kolonia Wojtasa 4 375 228,57 

2015-12-10 5815/2015 46 - Zadębie Ill Kasprowicza 2 676 250,00 

2015-12-23 1119/2015 46 - Zadębie Ill Mełgiewska 2 773 252,43 

Średnia cena 1 m
2
 pow. terenu: 142,53 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  

 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, 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. 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% 

3. 
Uzbrojenie 

terenu 

NAJLEPSZE uzbrojenie na działce, w zasięgu działki 

ŚREDNIE uzbrojenie w pobliżu 

NAJGORSZE uzbrojenie w dalszej odległości 

15% 

4. 
Wielkość 

terenu  

NAJLEPSZA do 20a 
 

ŚREDNIA powyżej 20a do 50a 
 

NAJGORSZA powyżej 50a 

15% 

5. 
Możliwości 

rozwojowe 

NAJLEPSZE korzystne, brak ograniczeń (regularny kształt działki, 

teren płaski) 

NAJGORSZE ograniczone 

25% 

6. 
Rozdaj praw 

władania 

NAJLEPSZE własność  

NAJGORSZE współwłasność - udziały 
5% 

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 

                      252,43 zł  

Cena minimalna 1 m
2 

                        49,68 zł  

Przedział cen C                      202,75 zł  

Cena średnia C śr.                      142,53 zł  

Współczynnik korekcyjny Cmax/Cśr 1,77 

Współczynnik korekcyjny Cmin/Cśr 0,35 

Zakres współczynników korekcyjnych Ui 1,42 

 
 

OPIS NIERUCHOMOŚCI O CENIE MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ  

Opis nieruchomości o cenie min 

Data transakcji: 2017-04-03 

Nr Rep 2647/17 
 

Przeznaczenie terenu:  

przemysłowo-usługowe  

Pow. gruntu: 7447 m
2 

Rodzaj prawa: własność 

Teren niezabudowany,  

w otoczeniu pojedynczej 

zabudowy, z dostępem do drogi 

dojazdowej, dojazd drogą 

utwardzoną 

 

Cena 1 m
2
 p.t. 49,68 zł 

Lokalizacja: Lublin, obręb Trześniów, ulica Hajdowska 

  

Opis nieruchomości o cenie max 

Data transakcji: 2015-12-23 

Nr Rep 1119/15 
 

Przeznaczenie terenu:  

(tereny aktywności 

gospodarczej)  

Pow. gruntu: 2773 m
2
 

Rodzaj prawa: własność 

Teren niezabudowany,  

w otoczeniu zabudowy 

przemysłowo-usługowej,  

z dostępem do drogi 

dojazdowej, dojazd drogą 

asfaltową 

Cena 1 m
2
 p.t. 252,43 zł 

Lokalizacja: Lublin, obręb Zadębie III, ulica Mełgiewska  

  



12 

Lublin, ulica Zemborzycka  

BIURO WYCEN MAJĄTKOWYCH 

            RRRzeczoznawca


             

INŻ. MAREK NAWALANIEC 

 

ANALIZA PORÓWNAWCZA  - DZIAŁKA NR 6/36 

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   

 
25% 0,087 0,443 

Lublin, ulica Zemborzycka, 

(w głębi kompleksu 

budynków o funkcji 

magazynowo-usługowej) 

dobra dostępność 

komunikacyjna, usytuowanie  

w pobliżu głównych ciągów 

komunikacyjnych, z dobrym 

do nich dostępem 

0,265 

ŚREDNIA 

2 Dojazd  15% 0,052 0,266 

posiada dostęp do drogi 

dojazd drogą asfaltową  0,266 

NAJLEPSZY 

3 
Uzbrojenie w 

media  
15% 0,052 0,266 

uzbrojenie na działce   
0,266 

NAJLEPSZE 

4 Wielkość terenu 15% 0,052 0,266 
8 011 m

2
  

0,052 
NAJGORSZA 

5 
Możliwości 

rozwojowe 
25% 0,087 0,443 

ograniczone z uwagi  

na istniejącą zabudowę  0,087 

NAJGORSZE 

6 
Rodzaj praw 

władania 
5% 0,017 0,089 

własność  
0,089 

NAJLEPSZA 

Razem 100%    0,35    1,77  1,025 

Wartość średniej ceny 1m
2 
p.t. 142,53 zł 

Skorygowana wartość średniej ceny 1m
2 
p.t. 

(cena średnia x współczynnik korygujący) 
 146,09 zł 

(słownie: sto czterdzieści sześć złotych 09/100) 
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ANALIZA PORÓWNAWCZA  - DZIAŁKA NR 6/46 (UDZIAŁ) 

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   

 
25% 0,087 0,443 

Lublin, ulica Zemborzycka, 

(w głębi kompleksu 

budynków o funkcji 

magazynowo-usługowej) 

dobra dostępność 

komunikacyjna, usytuowanie  

w pobliżu głównych ciągów 

komunikacyjnych, z dobrym 

do nich dostępem 

0,265 

ŚREDNIA 

2 Dojazd  15% 0,052 0,266 

posiada dostęp do drogi 

dojazd drogą asfaltową  0,266 

NAJLEPSZY 

3 
Uzbrojenie w 

media  
15% 0,052 0,266 

uzbrojenie w zasięgu działki   
0,266 

NAJLEPSZE 

4 Wielkość terenu 15% 0,052 0,266 
5 417 m

2
  

0,052 
NAJGORSZA 

5 
Możliwości 

rozwojowe 
25% 0,087 0,443 

brak – działka stanowi 

wewnętrzną drogę dojazdową  0,087 

NAJGORSZE 

6 
Rodzaj praw 

władania 
5% 0,017 0,089 

współwłasność - udziały 
0,017 

NAJGORSZA 

Razem 100%    0,35    1,77  0,953 

Wartość średniej ceny 1m
2 
p.t. 142,53 zł 

Skorygowana wartość średniej ceny 1m
2 
p.t. 

(cena średnia x współczynnik korygujący) 
 135,83 zł 

(słownie: sto trzydzieści pięć złotych 83/100) 
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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 74 

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 74/99 + 0,25 x( 99-74)/99 = 0,59 
 

 

Nr dz Opis Wartość 

 

 

6/36 

LU1I/00207743/9 

Wartość 1m
2 
p.t. dla prawa własności 146,09 

WK    0,59 

Wartość 1m
2 

p.t. dla prawa użytkowania wieczystego   86,19  

Pow. terenu  8 011 m
2
 

Wartość prawa użytkowania wieczystego działki nr 6/36 690 468,09 

Wartość w zaokrągleniu: 690 000 zł 

(słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych): 

 

 

Nr dz Opis Wartość 

 

 

6/46 

LU1I/00196185/8 

Wartość 1m
2 
p.t. dla prawa własności 135,83 

WK 0,59 

Wartość 1m
2 

p.t. dla prawa użytkowania wieczystego   80,14  

Pow. terenu  5 417 m
2
 

Wysokość udziału 1183/5417 cz 

Wartość udziału 35/100 części  

prawa użytkowania wieczystego działki nr 6/46 

94 805,62 

Wartość w zaokrągleniu: 95 000 zł 

(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych): 
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WYNIK KOŃCOWY WYCENY 

 

WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH OBJĘTYCH KSIĘGAMI WIECZYSTYMI  

NR  LU1I/00207743/9 ORAZ LU1I/00196185/8,  POŁOŻONYCH W LUBLINIE, PRZY ULICY 

ZEMBORZYCKIEJ 55H, W ZAKRESIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  DZIAŁKI  NR 6/36 

Z ZABUDOWĄ I POZOSTAŁYMI SKŁADNIKAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WRAZ   

Z UDZIAŁEM 1183/5417 CZĘŚCI W PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI  

NR 6/46, STANOWIĄCEJ DROGĘ DOJAZDOWĄ DO DZIAŁKI NR 6/36, WG POZIOMU CENA NA 

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

 

 

5 004 000 ZŁ 

(SŁOWNIE: PIĘĆ MILIONÓW CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) 

 

w tym: 

Wartość prawa  

użytkowania wieczystego gruntu 

785 000 zł 

dz. nr 6/36 690 000 zł 

dz. nr 6/46 95 000 zł 

Wartość budynków 4 219 000 zł 

 

 

 
 

 

 

 

 

NA TYM ANEKS DO OPERATU ZAKOŃCZONO I PODPISANO W KRAKOWIE  

W DNIU 09 STYCZNIA 2018 R. 


