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1. PRZEDMIOT WYCENY 

 

Przedmiotem niniejszego operatu szacunkowego jest nieruchomość gruntowa składająca się  

z działek oznaczonych nr ew. 78/5, 78/6 i 78/7, położona w Radomiu, woj. mazowieckie,  

obr. 0030 Dzierzków, przy ulicy Chorzowskiej 14. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd 

Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta Nr RA1R/00108959/8.  

 

2. ZAKRES WYCENY 

 

Zakresem wyceny objęto: 

 prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych nr 78/5, 78/6, 78/7 wraz z budynkiem 

magazynowo-biurowym i pozostałymi składnikami zagospodarowania terenu.  

 

3. CEL WYCENY 

 

Cel: dla potrzeb sprzedaży. 

 

4. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

 4. 1. PODSTAWA FORMALNA 

 Zlecenie na opracowanie operatu szacunkowego wydane przez  AGD MARKET Spółkę  

z o.o w upadłości, z siedzibą w Zabrzu, w sierpniu 2017 r. 

 4. 2. PODSTAWY MATERIALNO-PRAWNE 

* Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny jednolity (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 459 z późniejszymi zmianami); 

* Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami); 

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

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z 

późniejszymi zmianami). 
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4. 3. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 

* Protokół badania Księgi Wieczystej; 

* wypis z rejestru gruntów; 

* mapa ewidencyjna; 

* studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radom – 

Uchwała Nr 221/99 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 1999 roku; 

* oględziny i ustalenia szczegółowe dokonane w miejscu lokalizacji nieruchomości – 

Radom, ulica Chorzowska 14  - w dniu 11 września 2017 r.; 

* monitoring rynku nieruchomości - dane rynkowe z aktów notarialnych umów sprzedaży, 

informacje uzyskane od innych uczestników rynku nieruchomości; 

* literatura fachowa dotycząca wyceny nieruchomości; 

* informacje dotyczące rynku lokalnego zawarte na stronach internetowych; 

* Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, uchwalone prze Radę Krajową Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych      

* inne dokumenty posiadające moc prawną w chwili wydania niniejszego operatu 

szacunkowego. 

 

5. DATY ISTOTNE DLA OPERATU SZACUNKOWEGO 

 data sporządzenia operatu szacunkowego    21 września 2017 r. 

 data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny  21 września 2017 r. 

 data, na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny 

 stan techniczno – użytkowy     11 września 2017 r. 

 stan praw       12 września 2017 r. 

 data dokonania oględzin nieruchomości           11 września 2017 r. 
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6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 

6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 

 

 

DLA NIERUCHOMOŚCI PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA RA1R/00108959/8 

Księga Wieczysta badana dnia 12 września 2017 r. zawiera następujące wpisy 

DZIAŁ I OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Działki ewidencyjne 

Numer działki:    78/5 

Położenie: (miejscowość):     Radom   

Ulica:   Chorzowska14 
 

Numer działki:    78/6 

Położenie: (miejscowość):     Radom   

Ulica:   Chorzowska14 
 

Numer działki:    78/7 

Położenie: (miejscowość):     Radom   

Ulica:   Chorzowska14 
 

 

Obszar całej nieruchomości:  2133 m
2
 

 

Budynki 

Położenie: (miejscowość):     Radom   

Ulica:   Chorzowska14 

Pow. użytkowa budynku:  1501 m
2
 

Przeznaczenie budynku:                     magazyn prefabrykatów, murowany, konstrukcji żelbetowej, 

ściany z cegły 

Odrębność:   tak 
 

 

DZIAŁ I SPIS PRAW 

Spis praw związanych z własnością 

Numer prawa: 1 

Rodzaj prawa: uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej Księgi Wieczystej 

Treść prawa: służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika działki  

nr 69/6 i właściciela znajdujących się na niej budynków, budowli i urządzeń objętych tą księgą 

wieczystą, polegająca na prawie bezpłatnego korzystania z dalszego ciągu bocznicy kolejowej 

znajdującej się na działce nr 69/4 uregulowanej w KW 82797. wpis ten przeniesiono z urzędu z działu 

I-SP KW 57637 - dnia 3 listopada 2003 r. 

Księga powiązana: Numer Księgi:  /00082797/ 

 

Prawo użytkowania wieczystego 

Okres użytkowania: 2089-12-05 

Sposób korzystania: działki oddane w użytkowanie wieczyste zabudowane częścią magazynu 

prefabrykowanego, murowanego, konstrukcji żelbetowej, ściany z cegły o pow. użyt. 1501 m
2
. 
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DZIAŁ II WŁASNOŚĆ 

Właściciele 

Numer udziału: 1     /    Wielkość udziału: 1/1 

Skarb Państwa 

Użytkownicy wieczyści 

Napis:  

Wpisy dotyczące użytkowania wiecznego, własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość i 

urządzenia stanowiącego odrębny przedmiot własności 

Numer udziału:  2    /    Wielkość udziału: 1/1 

AGD MARKET Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu.         

 

DZIAŁ III CIĘŻARY I OGRANICZENIA 

Brak wpisu.  

 
 

 

 

DZIAŁ VI HIPOTEKI 

Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki) 

1. DZ.KW./RA1R/10060/17/1 – 2017-07-19, 14:38:32 – wpis hipoteki. 

 

 Numer hipoteki:  1 

Napis: wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną 

nieruchomość 

Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna kaucyjna 

Suma (słownie), waluta: 800 000,00 (osiemset tysięcy) zł 

Odsetki:  zmienne 

Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt w rachunku bankowym 

Termin zapłaty: 2011-11-30 

Inne informacje: hipoteka zabezpiecza wierzytelność banku z tytułu kredytu na finansowanie aktywów 

obrotowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej udzielonego "AGD MARKET" spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, oprocentowanie udzielonego kredytu, które 

obecnie ustalone zostało jako suma stawki wibor dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych i 

marży banku w wysokości 0,62 punktu procentowego p.a., wysokość kredytu obecnie wynosi 

15000000 zł 

Rodzaj zmiany:  

Lp. 1. we wpisie hipoteki pod numerem 1 zmieniono pole 4.4.1.9 oraz 4.4.1.13 

Lp. 2. we wpisie hipoteki pod nr 1 zmieniono pole 4.4.1.9 oraz 4.4.1.13 

Lp. 3. we wpisie hipoteki pod nr 1 zmieniono rubrykę 4.4.1.9 

Lp. 4. 
we wpisie hipoteki kaucyjnej do kwoty 800 000zł. zmieniono termin spłaty z 

10.07.2009r. na 09.07.2010r. 

Lp. 5. 
we wpisie hipoteki kaucyjnej do kwoty 800 000zł. zmieniono termin spłaty z 

09.07.2010r. na 30.09.2010r. 

Lp. 6. 
we wpisie hipoteki kaucyjnej do kwoty 800 000zł zmieniono termin spłaty z 

30.09.2010r. na 07.01.2011r. 

Lp. 7. 
we wpisie hipoteki zmieniono termin spłaty kredytu z dnia 07.01.2011r na dzień 

30.11.2011r. 

Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski SA w Katowicach Oddział w Gliwicach. 
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 Numer hipoteki:  2 

Napis: wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną 

nieruchomość 

Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna kaucyjna 

Suma (słownie), waluta: 1 000 000,00 (jeden milion) zł 

Odsetki:  zmienne 

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 został udzielony kredyt 

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

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

 

 Numer hipoteki:  3 

Napis: wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną 

nieruchomość 

Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna  

Suma (słownie), waluta: 4 000 000,00 (cztery miliony) zł 

Wierzytelność i stosunek prawny:  

1. kredyt odnawialny oraz wierzytelności uboczne wraz z odsetkami, innymi kosztami i 

roszczeniami oraz kredyty w rachunku bankowym w złotych także o charakterze 

odnawialnym, kredyty w rachunku kredytowym w złotych także o charakterze odnawialnym, 

gwarancje bankowe., umowa wieloproduktowa nr 883/2013/00000252/00 z dnia 20.06.2013r. 

2. zabezpieczenie wierzytelności wynikających z aneksu nr.5 do umowy wielopunktowej z dnia 

30.12.2015r. 

Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. 
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6.2. STAN TECHNICZNO – UŻYTKOWY NIERUCHOMOŚCI 

6.2.1. OPIS LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Radomiu, powiat radomski, woj. mazowieckie. 

   

 

Powiat radomski  leży w południowej 

części województwa mazowieckiego.  

Siedzibą władz powiatu jest miasto Radom. 

Powiat graniczy z 6-cioma powiatami województwa 

mazowieckiego: szydłowieckim, przysuskim,  

białobrzeskim, kozienickim, zwoleńskim, lipskim i 

powiatem województwa 

świętokrzyskiego: starachowickim. Powiat Radomski 

zajmuje obszar 1.530 km2 (153 tys. ha).  Zamieszkuje ten 

teren ponad 149 tys. osób (78,1% ludności stanowią 

mieszkańcy obszarów wiejskich). Powiat tworzą miasto 

Pionki, miasto i gmina Iłża, Skaryszew oraz gminy: 

Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, 

Pionki, Przytyk, Wolanów, Wierzbica, Zakrzew. 

Wszystkie gminy powiatu radomskiego zapraszają 

potencjalnych inwestorów zapewniając stworzenie 

korzystnych warunków - ekonomicznych, terenowych i 

podatkowych - dla działalności gospodarczej. 

Usytuowanie w centralnej części kraju na skrzyżowaniu 

ważnych szlaków północ-południe i wschód-zachód, 

tworzy dogodne warunki komunikacyjne. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_szyd%C5%82owiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_przysuski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_bia%C5%82obrzeski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_kozienicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_zwole%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_lipski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_starachowicki
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Radom to miasto w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, nad rzeką 

Mleczną. Radom znany jest głównie z Zakładów Metalowych "Łucznik", fabryki obuwia 

"Radoskór" oraz  z corocznych pokazów lotniczych na przełomie sierpnia i września: Air Show. W 

Radomiu znajduje się Fabryka Broni Łucznik, Zbyszko Company Sp. z o.o., Grupa ROSA, Polska 

Grupa Zbrojeniowa S.A., Komandor S.A., Polski Tytoń, Radomska Wytwórnia 

Telekomunikacyjna, Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A., Jadar, Techmatik S.A., Global 

Cosmed Group S.A., RadWag, Zakłady Automatyki "Kombud" S.A. oraz wiele inne innych 

zakładów produkcyjnych.  

 

 

DZIERZKÓW: obszar ograniczony ulicą Odrodzenia, aleją Wojska Polskiego, torami kolejowymi 

i granicą działek. 
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Lokalizacja szczegółowa   

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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Działki  nr 78/5, 78/6, 78/7 

Powierzchnia terenu działki nr 78/5:           405 m
2   

 

Powierzchnia terenu działki nr 78/6:           812 m
2   

 

Powierzchnia terenu działki nr 78/7:           916 m
2   

 

Razem powierzchnia terenu:                    2 133 m
2   

 

 

  

 

Opis działek 

Działki sąsiadują ze sobą, tworząc teren o raczej regularnym kształcie. Teren płaski i równy.  

Teren przedmiotowych działek wraz z działkami sąsiednimi zabudowany jest zespołem szeregu 

budynków o funkcji  magazynowo-biurowej ze wspólną bramą wjazdową. Teren uzbrojony,  

z dostępem do drogi, dojazd ulicą Chorzowską o nawierzchni asfaltowej, następnie wjazd na 

teren i dojazd drogą wewnętrzną. Przed budynkiem niewielki utwardzony parking. 

 

 
Widok na szereg budynków, dojazd
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Budynek 

Budynek hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym. Budynek parterowy z rampą 

załadowczą, usytuowany jest w zabudowie szeregowej. 

 

  
 

Parametry budynku
1
 

Powierzchnia  zabudowy  1 640,00 m
2
 

Powierzchnia  użytkowa 1 486,20 m
2
 

Kubatura 9 020 m
3
 

 

Konstrukcja i elementy wykończenia 

 Fundamenty – ławy fundamentowe z betonu B15, ściany fundamentowe murowane z 

bloczków betonowych. 

 Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa prefabrykowana. 

 Ściany zewnętrzne -  murowane z cegieł ceramicznych pełnych. 

 Ściany wewnętrzne -  murowane z cegły wapienno-piaskowej gr. 12 cm. 

 Stropodach – z elementów prefabrykowanych żelbetowych w kształcie korytka opartych na 

ścianach zewnętrznych oraz podciągu żelbetowego. Pokrycie papą. 

 Okna – stolarka pcv. 

 Posadzki – w biurowych płytki ceramiczne terakota, w magazynie posadzka cementowa. 

 Drzwi wewnętrzne  płytowe. Drzwi zewnętrzne do pom. biurowych z pcv, do magazynów 

wrota stalowe. 

 Tynki wewnętrzne wapienno-cementowe. 

 Instalacje – wodna, kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewania c.o. i ciepłej wody.  

Stan techniczny  

Stan przyjęto jako dobry. Część biurowa w standardzie dobrym, część magazynowa standard 

typowy dla pełnionej funkcji. 

                                                      
1
 Parametry na podstawie danych uzyskanych od zleceniodawcy. 
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7. OKREŚLENIE PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI 

 

Dla terenu działek nr 78/5, 78/6, 78/7 położonych 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. działki znajdują się 

w terenie o przeznaczeniu: 

 

 

 

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D15491%26typ%3Du
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8. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY 

 

 

 

 

8.1. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ASPEKCIE PODSTAW  PRAWNYCH 

 

Wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z rozdz. 5 art. 151 ust.1 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (…) 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.”;  

 

Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny , są uzależnione 

od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości. 

Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego 

lub kosztowego, albo mieszanego zawierającego elementy podejść poprzednich. 

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. 

 

 

 

8.2. WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY 

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

zakres wyceny oraz analizę rynku, do wyceny przedmiotowej nieruchomości zastosowano:  

 

 PODEJŚCIE DOCHODOWE 

 METODĘ INWESTYCYJNĄ  

 

Wyboru podejścia i metody wyceny dokonano po przeprowadzeniu szczegółowej analizy rynku 

nieruchomości. Z uwagi na charakter nieruchomości oraz brak dostępu do transakcji sprzedaży 

przeprowadzonych na obiektach podobnych umożliwiających określenie wartości nieruchomości  

w podejściu porównawczym, określenia wartości dokonano przy zastosowaniu podejścia 

dochodowego metody inwestycyjnej.  
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OPIS PODEJŚCIA I METODY WYCENY 

Wycena wartości nieruchomości podejściem dochodowym opiera się na zasadzie, że ewentualny 

inwestor nie zapłaci za daną nieruchomość więcej niż warte jest prawo do pobierania przyszłych 

zysków. Zdolność do generowania dochodów przez nieruchomość określana jest na podstawie 

dotychczasowych i przewidywanych w przyszłości wyników finansowych. Wartość określana 

przy zastosowaniu podejścia dochodowego odnosi się do całej nieruchomości, a więc do gruntu i 

wszystkich jego części składowych lub analogicznie do prawa użytkowania wieczystego gruntu 

związanej z tym prawem własności budynków i urządzeń oraz lokali na użytkowanym gruncie.  

Dla spełnienia określonego celu niniejszego opracowania założono, że wycena wartości 

przedmiotowej nieruchomości, powinna zostać wykonana metodą inwestycyjną przy 

zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej, poprzedzonych szczegółowymi analizami, 

prognozowanych dochodów netto. 

Metoda inwestycyjna stosowana jest przy określeniu wartości rynkowej nieruchomości 

przynoszącej dochód z czynszów, których wysokość można określić na podstawie analizy 

kształtowania się stawek czynszowych za najem lub dzierżawę. 

 

Wartość nieruchomości  techniką kapitalizacji prostej obliczana jest przy zastosowaniu 

algorytmu: 

 

Gdzie: 

 

W - wartość nieruchomości 

D – wartość dochodu z nieruchomości w kolejnych latach  

r - stopa kapitalizacji 

 

Procedura postępowania:  

1. założenia i dane wyjściowe do wyceny 

2. prognoza dochodów i kosztów 

 określenie dochodu efektywnego z nieruchomości  

 określenie kosztów 

3. obliczenie dochodu operacyjnego (dochód efektywny pomniejszony o koszty) 

4. określenie stopy kapitalizacji dla dochodu efektywnego netto 

5. określenie wartości nieruchomości 

 

r

D
W 
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9. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

 

 

9.1. ANALIZA RYNKU 
 

W okresie od stycznia do końca marca 2017 popyt brutto wyniósł 970 000 mkw., z czego nowe 

umowy i ekspansje stanowiły 70%. Ubiegłoroczny rekord otwarcia roku został pobity o 42%.  

Jest to najwyższy kwartalny wynik w historii nowoczesnego rynku magazynowego w Polsce. Tak 

wysoki wolumen wynajętej powierzchni w pierwszych miesiącach roku jest efektem finalizacji 

kilku dużych transakcji, które znacząco wpłynęły na ostateczny rezultat po stronie popytu. 

Najwięcej powierzchni magazynowo-produkcyjnych zostało wynajętych w regionie Górnego 

Śląska, gdzie o wyniku zadecydowała transakcja na 135 000 mkw. Firmy Amazon w Sosnowcu. 

Łącznie w regionie popyt brutto wyniósł 330 000 mkw., z czego 235 000 mkw. Stanowiły nowe 

umowy i ekspansje. Wysoka aktywność najemców miała miejsce również w regionie Warszawy 

(198 000 mkw.), Wrocławia (140 000 mkw.) i Polski Centralnej (138 000 mkw.). Na dobry wynik 

w regionie łódzkim złożyło się tylko 7 transakcji, z dominującym projektem BTS na 79 000 mkw. 

firmy BSH. Największy udział przedłużeń w całkowitym wolumenie transakcji odnotowano w 

okolicach Warszawy, we Wrocławiu i na Górnym Śląsku. Po wyłączeniu dużych transakcji 

powyżej 40 000 mkw., średnia wielkość wynajmowanego modułu w Polsce w I kw. 2017 roku 

wyniosła ok. 4 500 mkw. W strukturze popytu niezmiennie dominują operatorzy logistyczni  

i sieci handlowe, których udział w całości popytu wyniósł 63%. Warto zaznaczyć, że na początku 

roku szczególnie aktywne były sieci handlowe, które odnotowały wzrost aktywności na poziomie 

55% względem analogicznego okresu w roku 2016. 

  

 



16 

Radom, ulica Chorzowska 14 

BIURO WYCEN MAJĄTKOWYCH 

            RRRzeczoznawca


             

INŻ. MAREK NAWALANIEC 

 

Intensywna druga połowa ubiegłego roku zaowocowała wysokim wynikiem po stronie podaży  

w 2017. Całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce na koniec marca br. Wyniosły 

11,7 mln mkw. Blisko 500 000 mkw. zostało oddanych do użytku, o 65 000 mkw. więcej niż  

w analogicznym okresie poprzedniego roku. W pierwszym kwartale br. Największy przyrost 

nowej podaży miał miejsce w regionie Poznania, Górnego Śląska i Bydgoszczy. W każdej  

z wymienionych lokalizacji oddanych zostało po ok. 100 000 mkw. Wśród deweloperów 

najwięcej nowej powierzchni dostarczyła firma Panattoni w ramach 14 projektów o łącznej 

powierzchni ponad 300 000 mkw. Wysoki, przekraczający 50% udział w nowej podaży, miały 

inwestycje typu BTS. Wśród największych projektów oddanych do użytku można wymienić: 

projekty BTS dla sieci Kaufland i Carrefour w Bydgoszczy o powierzchni odpowiednio 45 000 

mkw. i 38 000 mkw., Prologis Park Piotrków II - obiekt dla Agata Meble (42 000 mkw.) czy 

Panattoni Park Poznań V (32 000 mkw.). Konsekwencją dobrej koniunktury i wysokiej 

aktywności najemców jest 1,4 mln mkw. w budowie na koniec marca br. Na pięciu głównych 

rynkach powstaje prawie 1 mln mkw., z czego najwięcej w okolicach Warszawy (350 000 mkw.) 

i w Szczecinie (291 000 mkw.) w ramach 2 inwestycji. Poza Szczecinem, aktywność 

deweloperska w mniejszych regionach została ograniczona i nie powstają tam inwestycje bez 

zabezpieczonych umów najmu. 
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W porównaniu do ostatniego kwartału współczynnik powierzchni niewynajętej wzrósł 

minimalnie z 6% do 6,1%. Aktywność najemców pozostaje wysoka, pomimo intensywnych 

działań deweloperskich. Dotyczy to nowych podmiotów, jak też firm, które w wyniku 

zwiększonej liczby zamówień rozszerzają zajmowaną powierzchnię lub relokują się do nowych, 

większych obiektów. Najniższy poziom pustostanów występuje w Polsce Centralnej i wynosi 

1,5%, przy czym w samej Łodzi brak wolnych modułów do wynajęcia. Najwyższy wzrost 

współczynnika powierzchni niewynajętej odnotowany został w Szczecinie - z 2,9% do 8,8% 

i Wrocławiu - z 6,5% do 8,5%. Jednak w liczbach bezwzględnych nadal najwięcej powierzchni 

dostępniej od zaraz pozostaje w regionie Warszawy. 

 

Czynsze bazowe w większości regionów w pierwszych miesiącach roku pozostały na stabilnym 

poziomie, z tendencją wzrostową w regionie Wrocławia i wybranych lokalizacjach Górnego 

Śląska. Najniższe czynsze efektywne oferują deweloperzy w okolicach Warszawy, w Poznaniu 

oraz na Śląsku. Przy dużych powierzchniach możliwe są do uzyskania stawki poniżej 2,0 euro za 

mkw. Najwięcej za powierzchnię magazynową trzeba nadal zapłacić w granicach stolicy od 3,2 

do 4,5 euro/mkw. i Krakowie, gdzie stawki efektywne utrzymują się w przedziale od 2,7 do 3,4 

euro/mkw. W porównaniu do poprzedniego roku, przy transakcjach średniej wielkości 

deweloperzy nie są skłonni do dużych ustępstw. Na nowych rynkach, gdzie lokalizacja inwestycji 

magazynowych jest w granicach miasta, na wysokość stawki wyjściowej mają duży wpływ ceny 

działek, które często są wyższe w porównaniu do lokalizacji w okolicach dużych ośrodków.  
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9.2. ANALIZA SZCZEGÓŁOWA 

 

W celu określenia wartości nieruchomości położonej w Radomiu, przeprowadzono analizę rynku  

w zakresie transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami  

o charakterze magazynowo-biurowym zlokalizowanych na terenie miasta i okolic. Analizę rynku 

przeprowadzono w okresie wrzesień 2015 do 2017 roku.  

W wyniku przeprowadzonej analizy rynku nie zanotowano odpowiedniej ilości transakcji 

pozwalającej na zastosowanie podejścia porównawczego. Rynek nieruchomości został zatem 

przeanalizowany w zakresie stawek czynszowych stosowanych w obiektach o charakterze 

magazynowo-produkcyjnym na terenie miasta Radom i okolic. 

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że jednostkowe stawki czynszowe za wynajem 

powierzchni użytkowej wahają się w przedziale  od 12 zł do 20 zł za m
2
 powierzchni użytkowej. 

Wysokość stawki uzależniona jest od lokalizacji (w tym dojazdu), wyposażenia w media oraz 

stanu technicznego i standardu wykończenia budynków. Niższe stawki czynszowe zanotowano w 

obiektach użytkowych bez zaplecza socjalnego, wyższe w obiektach wielofunkcyjnych, 

posiadających pomieszczenia socjalno-biurowe. Dodatkowe składniki zagospodarowania terenu 

w postaci parkingów, utwardzonych placów itp. również mają wpływ na wysokość stawki. Opłaty 

za media regulowane są oddzielnie. 
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Dokonano również analizy ofert sprzedaży nieruchomości o funkcji magazynowej na terenie 

Radomia zamieszczonych na portalach internetowych przez biura pośrednictwa w obrocie 

nieruchomościami w ciągu ostatniego roku.  
 

Radom, Ulica Ludwikowska 

P.u. 1041 m
2
 

1 260 000 zł / 1210,37 zł/m
2 

 

Kompleks budynków biurowo-magazynowych. Teren o pow. 2516 m² 

(użytkowanie wieczyste). Zabudowania: budynek biurowo - techniczny 

o powierzchni 771,70 m², budynek magazynowy A o powierzchni 

221,16 m², budynek magazynowy B o powierzchni 36,51 m², portiernia 

o powierzchni użytkowej 12 m² . Budynek biurowo-techniczny - obiekt 

o dwóch kondygnacjach naziemnych niepodpiwniczony, wybudowany 

w latach 70 - tych w. w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek 

magazynowy A i B - obiekty parterowe, o przeznaczeniu magazynowym. 

trwale z gruntem związane, wykonane w konstrukcji stalowej. 

Radom, ulica Północna 

P.u. 2052 m
2
 

2 500 000 zł  / 1218,32 zł/m
2
 

 

Hala na sprzedaż prefabrykowana, wykonana w technologii FF (słupy 

żelbetonowe oraz dźwigary strunobetonowe) z częścią biurowo-

socjalną. Hala składa się z dwóch części (pierwsza o wysokości 9m 

(1310 m
2
), druga o wysokości 4m (873 m

2
). W części niskiej obiektu 

wydzielona jest powierzchnia 288 m
2
, używana jako zaplecze techniczne 

oraz socjalne zakładu. Teren wokół budynku jest ogrodzony 

i utwardzony. Pełne uzbrojenie z sieci miejskich, własna stacja trafo.  

Duży plac manewrowy dla samochodów (TIRY). 

Radom, ulica Toruńska 

P.u. 1180 m
2
 

1 600 000 zł / 1355,93 zł/m
2
 

 

Do sprzedaży obiekt biurowo-usługowy o pow. 1180 m
2 

położony 

w bardzo atrakcyjnym miejscu, w sąsiedztwie różnych firm 

produkcyjno- handlowych. W budynku jest 39 pokoi biurowych i 3 

łazienki, wejście do budynku z dwóch ulic. Plac- ok 5000 mkw. Teren 

ogrodzony. Budynek z białej cegły kryty papą, wszystkie przyłącza 

miejskie. 

 

 

Radom, Rodziny Ziętalów 

P.u. 638 m
2
 

850 000 zł / 1332,29 zł/m
2
 

 

Hala produkcyjno- magazynowa z częścią socjalno- biurową o pow. 638 

m
2
 na działce o pow. 7930 m

2
 (działka w wieczystym użytkowaniu). 

Budynek murowany, parterowy składa się z dwóch części , pierwsza 

część to hala produkcyjna i magazyny oraz pomieszczenia socjalne dla 

pracowników. Druga część to biura z zapleczem socjalnym. Obiekt 

zasilany jest : siła 30 kWat, woda z wodociągu miejskiego, ogrzewanie 

własna kotłownia, kanalizacja -szambo (duży zbiornik), wentylacja 

grawitacyjna. Dojazd drogą utwardzoną, nieruchomość ogrodzona, strefa 

przemysłowa. 

Radom 

P.u. 2430 m
2
 

2 500 000 zł / 1028,81 zł/m
2
 

 

Nieruchomość zabudowana pod działalność magazynową przy 

planowanej obwodnicy N-S odciążającej okolice dworca PKP 

w kierunku północnych dzielnic miasta. Pow. gruntu: 6 582 m
2
. Rok 

budowy: lata 70-te. Pow. magazynowa: 2080 m
2
 + hala magazynowa 

blaszana 350 m
2
. Wysokość magazynów: 3,6 m - 5,0 m, portiernia 12 m

2
 

Posadzki - lastryko (część biurowa ok.2 x 100 m
2
 płytki) 

Dojazd asfaltowy, plac manewrowy utwardzony. 
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10. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI  

 

10.1. ZAŁOŻENIA I DANE WYJŚCIOWE DO WYCENY 

Podstawą do wyceny nieruchomości jest symulacja wynajmu w kolejnych latach.  

Dochód z przedmiotowej nieruchomości, określono w oparciu o założenie, że zostanie ona 

wynajęta. Zatem dochodem będzie czynsz otrzymywany z tego tytułu. 

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy rynku nieruchomości oraz analizy dochodów jakie 

mogą być uzyskiwane z wynajmu nieruchomości przedmiotowej, założono iż dochody w 

kolejnych latach będą utrzymywały się na stałym poziomie, dlatego do określenia wartości 

nieruchomości zastosowano technikę kapitalizacji prostej. 

Wszystkie wielkości ekonomiczno – finansowe zaplanowane zostały w układzie bezinflacyjnym. 

10.2. PROGNOZA DOCHODÓW I KOSZTÓW  

dla przedmiotowej nieruchomości 

 

Analizę szczegółową dochodów i kosztów przeprowadzono na podstawie analizy rynku 

nieruchomości w zakresie wynajmu powierzchni użytkowej.  

 

DOCHODY  

Dochody z wynajmu zaplanowano przy założeniu stawki za 1 m
2
 powierzchni użytkowej 

budynku.  Wysokość stawki czynszu, określono na podstawie analizy rynku nieruchomości, 

w zakresie wynajmu powierzchni o charakterze produkcyjno-magazynowym. 
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10.3. USTALENIE WYSOKOŚCI STAWKI CZYNSZU 

Rodzaj rynku: powierzchnie o charakterze produkcyjno/magazynowym.  

Obszar rynku: miasto Radom i okolice. 

Okres badania: 2016 - 2017 rok. 

Wybrana jednostka porównawcza: 1m
2
 powierzchni użytkowej. 

Informacje o wysokości stawek czynszowych pochodzą – baza własna. Dokonano analizy oceny 

przydatności danych z punktu widzenia możliwości ich wykorzystania jako podstawy wyceny. 

W wyniku analizy rynku przedstawiono zbiór stawek czynszowych z rynku lokalnego, na których 

oparto dalsze analizy. 

 

ZBIÓR STAWEK CZYNSZOWYCH 

Lokalizacja
 

Charakter
 

Stawka 

czynszu 

zł / m
2 

Radom 

Magazyn-hala o powierzchni 2860 m
2
, o wymiarach ok. 114 na 24 metry 

i wysokości 13m. Wjazd z poziomu zero, 8 bram (do 5m wys.), posadzka 

niepylna, dwie suwnice. Pomieszczenia socjalne dostępne w budynku obok 

magazynu. Teren ogrodzony, ochrona, alarm.  

12,00 

Radom 
Ogrzewany magazyn z rampą i wjazdem z poziomu 0 o powierzchni 864 m

2
 

Wysokość magazynu 5,2 m. Działka w pełni ogrodzona (dwie bramy 

wjazdowe od ulicy); całodobowa ochrona. 

12,00 

Radom 
Hala produkcyjna usytuowana na drugim piętrze budynku (winda 

towarowa). ok 520 m
2
 hali i 200 m

2
 powierzchni socjalno-biurowej. Teren 

ogrodzony, portier.  

13,00 

Radom Magazyn znajduje się na terenie ogrodzonym, Magazyn ok 400 m
2
, zaś 

powierzchnia socjalna i biurowa to łącznie ok.180 m
2
, dobry standard.  

13,00 

Radom 

Hala na o pow. (1020 m
2
 - wymiary: 18 m x 56 m) z biurowcem o pow. 

(200 m
2
) z przeznaczeniem produkcyjno-magazynowym. Działka o pow. 

(5000 m
2
). Teren ogrodzony i utwardzony. Hala nowo wybudowana, na 

terenie przemysłowym, zaraz przy nowej, południowej obwodnicy 

Radomia. zaplecze socjalne, podłoga niepylna. 

13,00 

Radom 
Hala o powierzchni 1000 m

2
. Hala z możliwością podziału na dwie części. 

Położona na działce ok. 7000 m
2
 utwardzonej, nieogrodzonej. Konstrukcja 

hali płyta warstwowa, wysokości około 7 m. Dwa wjazdy. 

14,00 

Radom 

Powierzchnia handlowo-przemysłowa, nadająca się zarówno do produkcji 

jak i działalności handlowej czy składowania. Budynek składa się z trzech 

kondygnacji po 1000 m
2
 każda, dwie windy i zaplecze socjalno - biurowe. 

Możliwość wynajęcia pojedynczej kondygnacji lub całego budynku.  

15,00 
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Radom 

Ogrzewany magazyn z biurem o powierzchni 1570 m
2
 w centrum Radomia - 

okolice dworca PKP. Konstrukcja betonowa. Budynek remontowany w 2008 

roku. Jedna brama wjazdowa 4 x 3,8 m. Dojazd dla samochodów typu TIR, 

teren utwardzony kostką. Parking dla samochodów przed budynkiem. 

Wysokość hali 4,75 m do sufitu podwieszanego. Maksymalna wysokość do 13 

m. Powierzchnia magazynu 1420 m
2
, powierzchnia biurowo socjalna 150 m

2
. 

14,50 

Radom  

Powierzchnia magazynowa 2000 m
2
. Lokalizacja przy skrzyżowaniu dróg 

krajowych nr 9 (Radom Rzeszów) i 12 (Łódź Radom Lublin), szybki dostęp do 

drogi krajowej nr 7 (Gdańsk Warszawa Radom Kraków). W pobliżu torów 

kolejowych. Komunikacja miejska. Hala w standardzie klasy A, doki 

hydrauliczne, bramy z poziomu 0. Nowoczesny budynek  z przeznaczeniem na 

produkcję, konfekcjonowanie, magazyn lub logistykę. Pomieszczenia socjalno-

biurowe od 140 m
2
. Nieruchomość zaopatrzona we wszystkie media potrzebne 

do produkcji. 

16,00 

Radom 

Hala magazynowa o powierzchni 2479 m
2
 przy głównej trasie wylotowej E7 

Warszawa-Kraków. Nowo wybudowana nowoczesna, ogrzewana hala 

wysokiego składowania w konstrukcji żelbetowo stalowej. Hala posiada 3 doki 

załadunkowo-rozładunkowe z ruchomymi platformami, które umożliwiają 

załadunki i rozładunki naczep samochodów ciężarowych jak i kontenerów 

morskich, a także bramę wjazdową z poziomu „0” o wymiarach 4,80 szer. – 

4,50 wysokości. Nawierzchnie dróg dojazdowych i dojść do hali utwardzone są 

z kostki betonowej, w tym miejsca parkingowe dla samochodów osobowych w 

ilości 25 szt. Teren obiektu ogrodzony, monitorowany, oświetlony. Trzy bramy 

wjazdowe. 

17,00 

Zakrzew 

Budynek produkcyjno- magazynowo - biurowy. Budynek ogrodzony 

ogrodzeniem betonowo - stalowym z bramą sterowaną mechanicznie oraz 

furtką. Drogi i ciągi piesze wykonane z kostki brukowej. Budynek 

trzykondygnacyjny bez podpiwniczenia, wolnostojący. Na każdej kondygnacji 

łazienki i wc wraz z kabinami prysznicowymi. Na pierwszej kondygnacji trzy 

hale produkcyjne oraz łazienki i pomieszczenia gospodarcze. Na drugiej 

kondygnacji duża hala, siedem pomieszczeń biurowych oraz toalety. Na 

trzeciej kondygnacji trzy pomieszczenia biurowe, kuchnia, archiwum oraz 

toalety. Budynek przeszedł remont wraz kotłownią wyposażoną w nowoczesny 

sprzęt. Obiekt monitorowany. Na parterze w budynku biurowo - halowym kraty 

antywłamaniowe.  

19,02 

Radom 

Budynek wolnostojący magazynowo-biurowy o pow. 750 m
2
 znajdujący się  

w południowej części Radomia - dobre połączenie z trasą nr 7 (Warszawa 

Kraków). Powierzchnia magazynowa około 500 m
2
 - w połowie o wysokości 5 

m oraz w hali przyległej murowanej o wysokości około 3,5 m. Cztery bramy 

wjazdowe o wymiarach 4x4 m. Od frontu reprezentacyjne biuro o powierzchni 

około 200 m
2
 plus część socjalna. Całość na działce o powierzchni 2500 m

2
.  

20,00 

 

Średnia stawka: 14,88 zł 
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OKREŚLENIE CECH RYNKOWYCH I ICH WAG 

W celu spełnienia celu przedmiotowej wyceny przeprowadzono szczegółową analizę wpływu 

cech rynkowych na ceny wynajmowanych 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 wynajmu 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 ofert najmu nieruchomości o charakterze biurowym, miały 

wpływ przede wszystkim następujące cechy rynkowe: 

 lokalizacja; 

 funkcja budynku; 

 powierzchnia użytkowa; 

 stan techniczny; 

 standard; 

 dodatkowe składniki zagospodarowania terenu; 

 

Analizę wpływu poszczególnych cech na wysokość stawki zamieszczono w tabeli poniżej. 
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Analiza wpływu poszczególnych cech na stawkę najmu 
 

 

LP. 
ATRYBUT   

(CECHA RYNKOWA) 
ANALIZA WAGI CECHY RYNKOWEJ 

WPŁYW 

ATRYBUTU NA 

CENY RYNKOWE   

(WAGA CECHY)  

1. Lokalizacja  

NAJLEPSZA tereny przemysłowych dzielnic miasta, bardzo dobra 

dostępność komunikacyjna, usytuowanie przy głównych trasach 

komunikacyjnych,  drogach szybkiego ruchu 

ŚREDNIA tereny przemysłowych dzielnic miasta, dobra 

dostępność komunikacyjna, w pobliżu głównych dróg, z dobrym 

do nich dostępem  

NAJGORSZA lokalizacja pośrednia, okolice miasta, dobry dojazd  

20% 

2. Funkcja budynku 

NAJLEPSZA budynki o funkcji magazynowej / produkcyjnej z 

zapleczem socjalno-biurowym 

NAJGORSZA budynki o funkcji magazynowej / produkcyjnej 

20% 

3. 
Pow. użytkowa 

budynków 

NAJLEPSZA do 1000 m
2
 

ŚREDNIA powyżej 1000 m
2
 do 2000 m

2
 

NAJGORSZA powyżej 2000 m
2
 

15% 

4. 

 

Stan techniczny 

 

NAJLEPSZY stan bardzo dobry, obiekt nowszy 

DOBRY stan dobry 

PRZECIĘTNY stan przeciętny 

NAJGORSZY do remontu 

20% 

5. Standard  
NAJLEPSZY lepszy standard 

ŚREDNI średni standard 

NAJGORSZY typowy standard 

15% 

6. 

Dodatkowe składniki 

zagospodarowania 

terenu  

NAJLEPSZE ogrodzenie, duży teren, utwardzony plac/parkingi, 

budynki pomocnicze 

NAJGORSZE ogrodzenie, mniejszy plac /parking, mała rezerwa 

terenu 

10% 

RAZEM 100% 
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OKREŚLENIE TRENDU CZASOWEGO DLA RYNKU LOKALNEGO ORAZ OKREŚLENIE PRZEDZIAŁU 

CENOWEGO 

 

Trend czasowy: W trakcie dalszych wyliczeń nie zastosowano korekty stawek czynszowych. 

Ustalono, że w badanym okresie stawki znajdowały się na podobnym poziomie. 

 

Określenie ceny średniej najmu i zakresu współczynników korygujących 

Wyszczególnienie: Wartości: 

Stawka maksymalna 1 m
2
                         20,00 zł  

Stawka minimalna 1 m
2
                         12,00 zł  

Przedział cen C                          8,00 zł  

Stawka średnia C śr. 14,88 

Współczynnik korekcyjny Cmax/Cśr 1,34 

Współczynnik korekcyjny Cmin/Cśr 0,81 

Zakres współczynników korekcyjnych Ui 0,54 
 

 

 

CHARAKTERYSTYKA  I OPIS OBIEKTU WYCENIANEGO 

Szczegółowy opis obiektu wycenianego w pkt. 6 niniejszego operatu szacunkowego. 

 

OPIS OBIEKTÓW O STAWCE NAJMU MINIMALNEJ I MAKSYMALNEJ  

Opis obiektów 

porównawczych 

Lokalizacja 

/ Stawka  

Opis 

Obiekt o min.  

stawce 

1m
2
 p.uż. 

Radom 

12 zł/m
2 

 

Magazyn-hala o powierzchni 2860 m
2
, o wymiarach ok. 114 na 24 metry 

i wysokości 13m. Wjazd z poziomu zero, 8 bram (do 5m wys.), posadzka 

niepylna, dwie suwnice. Pomieszczenia socjalne dostępne w budynku 

obok magazynu. Teren ogrodzony, ochrona, alarm.  

Obiekt o max. 

 stawce 

1m
2
 p.uż. 

Radom 

20 zł/m
2
 

Budynek wolnostojący magazynowo-biurowy o pow. 750 m
2
 znajdujący 

się w południowej części Radomia - dobre połączenie z trasą nr 7 

(Warszawa Kraków). Powierzchnia magazynowa około 500 m
2
 - w 

połowie o wysokości 5 m oraz w hali przyległej murowanej o wysokości 

około 3,5 m. Cztery bramy wjazdowe o wymiarach 4x4 m. Od frontu 

reprezentacyjne biuro o powierzchni około 200 m
2
 plus część socjalna. 

Całość na działce o powierzchni 2500 m
2
.  
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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  20% 0,161 0,269 

Radom, dzielnica Dzierzków, 

dobra dostępność 

komunikacyjna, w pobliżu 

głównych dróg, z dobrym do 

nich dostępem  

0,215 

ŚREDNIA 

2 Funkcja budynku 20% 0,161 0,269 
obiekt o funkcji magazynowo-

biurowej 0,269 

NAJLEPSZY 

3 
Powierzchnia 

użytkowa 
15% 0,121 0,202 

1486,20 m
2
   

0,161 

ŚREDNIA 

4 Stan techniczny 20% 0,161 0,269 
stan dobry 

0,233 

DOBRY 

5 Standard 15% 0,121 0,202 
średni 

0,161 

ŚREDNI 

6 

Dodatkowe składniki 

zagospodarowania 

terenu  

10% 0,081 0,134 
mały parking/plac 

mała rezerwa terenu 0,081 

NAJGORSZE 

Razem 100% 0,81 1,34     1,120 

Średnia stawka  wynajmu zł / 1m
2 
p. uż.  14,88 zł 

Skorygowana wartość średniej stawki 1m
2
 pow. uż. 

(stawka średnia x współcz.) 
    16,67 zł 

Współczynnik negocjacji 0,95 

Stawka wynajmu po skorygowaniu o negocjacje     15,84 zł 

Stawka wynajmu zł / 1m
2 
p. uż.  

(w zaokrągleniu) 

16 zł 

(słownie: szesnaście złotych) 
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10.4. OKREŚLENIE KOSZTÓW  

 

Plan kosztów sporządzono na podstawie analizy kształtowania się kosztów. Szczegółowe 

założenia są następujące: 

 Zużycie materiałów i energii: założono, że opłaty z tytułu korzystania z czynników 

energetycznych i opłat wodnych i innych związanych z wynajmem budynku, pokrywać 

będzie potencjalny najemca. Zatem opłaty te nie zostały uwzględnione w kosztach. 

 Opłaty (podatek od nieruchomości i opłata za użytkowanie wieczyste gruntu)  

Podatek od nieruchomości na podstawie stosowanych stawek zgodnie z Uchwałą Rady 

Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie miasta w 2017 roku, wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste 

gruntu zgodnie z opłatami za przedmiotowe działki.  

 

 Naprawy i remonty: kalkulację napraw i remontów nieruchomości przedmiotowej, 

oparto o założenia tworzenia tzw. funduszu - rezerwy remontowo - inwestycyjnej oraz 

stanu technicznego budynku,  przyjmując na ten cel 6% dochodu brutto; 

 Pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie, przyjęto na poziomie 10% dochodu brutto.  

    

Zestawienie kosztów: 

Opłaty 39 130 zł 

Naprawy i remonty 15 409 zł 

Pozostałe koszty 25 682 zł 

Razem koszty 80 221 zł 
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10.5. OKREŚLENIE STOPY KAPITALIZACJI 

W przypadku braku danych z rynku nieruchomości stopę kapitalizacji określono zgodnie  

z dyspozycją zawartą w § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku  

w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego na podstawie stopy 

dyskontowej.   

Określenie stopy dyskonta  

Dolną granicę opłacalności inwestowania w nieruchomości wyznacza stopa zwrotu równa realnej 

stopie oprocentowania długoterminowych obligacji skarbowych.  

Stopa dyskonta dla inwestycji polegających na inwestowaniu w nieruchomości powinna być 

wyższa niż stopa, jaką uzyskuje się z inwestycji pasywnych, za które przyjmuje się inwestycje w 

obligacje skarbu państwa. Stopa dyskontowa dla nieruchomości uwzględnia, zatem: 

 - stopę zwrotu z bezpiecznych inwestycji, np. stopa zwrotu z obligacji Skarbu Państwa 

- premię za ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości 

 

Powyższa zależność przedstawia się wzorem:  

r = rb + ri 

gdzie ; 

 r: stopa dyskonta 

 rb.: stopa bezpieczna, oprocentowanie bazowe równe stopie oprocentowania obligacji 

skarbu państwa 

 ri : premia za poszczególne rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w 

nieruchomości. 

 

a/  ustalenie  stopy bazowej  

Określona przy zastosowaniu wzoru: 

rb = (1+ roblig.)/( 1+ rinfl.) -1 

 

Wybrano obligacje długoterminowe, inflacja wg danych GUS   

Oprocentowanie długoterminowych obligacji  Skarbu  Państwa  

 10 – letnie 2,7% 

 Inflacja 0,5% 

rb  =   (1 +  0,027)/(1 + 0,005)  – 1 =  2,19 % 
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b/  Ustalenie  innych  ryzyk  inwestorskich 

Premię za ryzyko związane z inwestowaniem w nieruchomość oszacowano w modelu addywnym 

sumując następujące elementy ryzyka inwestycyjnego:

ri :  rrn + rkn  

 rrn – premia za ryzyko systemowe związane ze zwiększonym ryzykiem inwestowania  

w nieruchomości w stosunku do lokat bezpiecznych (np. obligacji Skarbu Państwa). Jest ona 

sumą premii za poszczególne ryzyka: 

  - ryzyko zarządzania nieruchomością, przyjęto rrn1 = 1,5% 

  - ryzyko inflacji, przyjęto rrn2 = 1,0% 

  - ryzyko płynności, przyjęto rrn3 = 1,5% 

ostatecznie  rrn = 4,0% 

 rkn - premia za ryzyko indywidualne, związane z inwestowaniem w konkretną nieruchomość, 

została oszacowana na podstawie analizy następujących atrybutów: 

       W tabeli poniżej dokonano analizy prognozy ryzyk związanych z przedmiotową 

       nieruchomością. 

 

Czynniki Opis Ocena 

Premia za 

ryzyko 

cząstkowe 

Rodzaj prawa do gruntu Prawo użytkowania wieczystego gruntu niska 2% 

Potencjalna zdolność do 

generowania dochodu 

obiekt w dobrej lokalizacji, z dobrym dostępem 

komunikacyjnym, stan techniczny dobry 

wysoka 

 

0% 

 

Prognozy analizowanego 

segmentu rynku 

rozwój, powstawanie nowych obiektów 

 

średnia 

 

1% 

 

Popyt średni średnia 1% 

SUMA 4% 

 

ri : = 4,0% + 4,0% = 8,0% 

Ostatecznie stopa kapitalizacji wynosi: 

r = 2,19% + 8,0%  

r = 10,19 %, przyjęto 10 % 
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10.6. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

 
 

Obliczenie dochodu efektywnego  

Wyszczególnienie 

 

Powierzchnia 

uż. 

 

[ m
2
 ] 

Stawka wynajmu 

/ m
2
 / miesiąc 

[ zł ] 

Poziom 

pustostanu 

 

[ % ] 

Dochód 

efektywny 

 brutto 

[ zł ] 

Budynek magazynowo-biurowy 1 486,20 16,00 10 256 815 

 

Koszty 

Wyszczególnienie 

 

Kwota 

[ zł ] 

Razem koszty 80 221 

 

Obliczenie dochodu operacyjnego netto  

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

[ zł ] 

1. Dochód efektywny brutto 256 815 

2. Koszty  80 221 

3. DOCHÓD OPERACYJNY NETTO 176 594 

 

 

Określenie aktualnej wartości nieruchomości 

Wyszczególnienie Kwota 

[ zł ] 

Dochód operacyjny netto 176 594 zł 

Stopa kapitalizacji 10% 

WARTOŚĆ 1 765 940 zł 

WARTOŚĆ (w zaokrągleniu) 1 766 000 zł 

(słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) 

 



31 

Radom, ulica Chorzowska 14 

BIURO WYCEN MAJĄTKOWYCH 

            RRRzeczoznawca


             

INŻ. MAREK NAWALANIEC 

 

11. WYNIK KOŃCOWY WYCENY 

 

AKTUALNA  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, WYNOSI: 

 

 

 

1 766 000 ZŁ 

(SŁOWNIE: JEDEN MILION SIEDEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 

 
 

 

WNIOSKI I UZASADNIENIA 

Otrzymaną w wyniku analiz i obliczeń wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości, z uwagi na jej 

charakter, a także położenie i stan techniczny, można uznać za realną.  

Wartość nieruchomości oszacowano podejściem dochodowym, co wynika z charakteru komercyjnego 

szacowanej nieruchomości. Wartość ta jest funkcją możliwego do uzyskania dochodu netto 

(wynikającego z poziomu przychodów i kosztów) oraz aktualnych ryzyk na lokalnym rynku 

nieruchomości.  
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12. KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE 

 

1.  NINIEJSZY OPERAT SZACUNKOWY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, ZGODNIE 

ZE STANEM FAKTYCZNYM I PRAWNYM. 

2.  NINIEJSZY OPERAT SZACUNKOWY: 

- NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY DO INNYCH CELÓW NIŻ USTALONO W NINIEJSZYM OPRACOWANIU. 

- NIE MOŻE BYĆ PUBLIKOWANY W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI W JAKIMKOLWIEK DOKUMENCIE BEZ ZGODY 

RZECZOZNAWCY; 

- NIE MOŻE ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONY OSOBOM TRZECIM BEZ UZGODNIENIA Z AUTOREM OPINII. 

3.  AUTOR OPERATU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY UKRYTE: PRAWNE I FIZYCZNE 

NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH WYSTĘPOWANIA NIE MÓGŁ STWIERDZIĆ PRZY DOKONYWANIU WIZJI 

LOKALNEJ, ANI TEŻ NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PRAWNEJ LUB TECHNICZNEJ ORAZ ZA 

EWENTUALNE BŁĘDY W DOKUMENTACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ ZLECENIODAWCĘ. 

4.  USTALONA W NINIEJSZYM OPERACIE SZACUNKOWYM WARTOŚĆ RYNKOWA NIE ZAWIERA PODATKU 

VAT, ANI INNYCH OPŁAT KTÓRE BĘDĄ MUSIAŁY BYĆ UISZCZONE W ZWIĄZKU Z PRZENIESIENIEM 

PRAWA WŁASNOŚCI. 

5.  AUTOR NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY UKRYTE WYCENIANYCH OBIEKTÓW, KTÓRYCH 

NIE MOŻNA BYŁO STWIERDZIĆ PODCZAS WIZJI ANI TEŻ NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

LUB PRAWNEJ. 

6. PRZYJĘTA OCENA STANU TECHNICZNEGO NIE STANOWI JEGO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ, ANI NIE  

DOTYCZY JAKOŚCI STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, STANU KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU I INNYCH 

WAD UKRYTYCH BUDYNKU. 

7.  OPERAT MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY DO CELU W NIM OKREŚLONEGO, PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY 

OD  DATY SPORZĄDZENIA, CHYBA ŻE WYSTĄPIŁYBY ZMIANY UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH LUB 

ISTOTNE ZMIANY CZYNNIKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 154 USTAWY O GOSPODARCE 

NIERUCHOMOŚCIAMI. 

 

 

NA TYM OPERAT ZAKOŃCZONO I PODPISANO W KRAKOWIE  

W DNIU 21 WRZEŚNIA 2017 R. 
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13. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Protokół badania Księgi Wieczystej wraz z wydrukiem Elektronicznej Księgi Wieczystej  

w Podsystemie Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. 

2. Wypis z rejestru gruntów. 

3. Kopia  mapy ewidencyjnej. 

4. Dokumentacja fotograficzna. 

5. Polisa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Rzeczoznawcy. 

 

 

 


