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O P E R A T   S Z A C U N K O W Y 
 

   
określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 14. Działki             

nr  78/5, 78/6 oraz 78/7 (KW nr  RA1R/00108959/8) objęte prawem użytkowania wieczystego o łącznej pow. 2133 m2. 

Nieruchomość zabudowana jest zwartym kompleksem budynków o funkcji magazynowej z zapleczem biurowym                

i socjalnym pow. użytkowej  1486,2 m2.  Dodatkowo oszacowano udział  w nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

stanowiącej drogę dojazdową i plac manewrowy oznaczoną jako działka nr 79/5 o powierzchni 996 m2 

(RA1R/00101966/1). Wysokość udziału 35/100. Nieruchomości objęte prawem użytkowania wieczystego. 

   

 

  WŁAŚCICIEL :  AGD Market Sp. z o.o. w upadłości. 
 

   

CEL OPRACOWANIA:  
Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości rynkowej 
przedmiotowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży. 

 
  DATA OPRACOWANIA:   05 maja 2019 r. 

AUTOR OPRACOWANIA: 

Krzysztof Krzywicki, rzeczoznawca majątkowy 
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 PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY. 

 

Źródło: Portal Miejski Radomia 

Przedmiotem opracowania niniejszego operatu szacunkowego jest nieruchomość gruntowa, 

zabudowana obiektem o przeznaczeniu magazynowym z zapleczem biurowym i socjalnym, aktualnie 

eksploatowanym przez spółkę handlowo-usługową. Położenie w Radomiu przy  ul. Chorzowskiej 14. 

Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr RA1R/00108959/8 jako zabudowane działki nr 78/5, 

78/6 oraz 78/7 objęte prawem użytkowania wieczystego o łącznej pow. 2133 m2. Nieruchomość 

zabudowana jest zwartym kompleksem budynków o funkcji magazynowej z zapleczem biurowym                 

i socjalnym pow. użytkowej  1486,2 m2. W opracowaniu oszacowano również udział 35/100                            

w niezabudowanej nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową i plac manewrowy oznaczoną jako 

działka nr 79/5  o powierzchni 996 m2  (RA1R / 00101966 / 1). 

Na nieruchomości zabudowanej posadowione są trzy budynki magazynowe w zwartej zabudowie. 

Budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone wyposażone w rampy  za- i rozładunkowe od strony 

drogi dojazdowej oraz od strony byłej bocznicy kolejowej. Nieruchomość nieogrodzona. Ogrodzony jest 

kompleks nieruchomości w skład, którego wchodzi nieruchomość wyceniana. Dojazd bezpośrednio                

z ulicy Chorzowskiej stanowiącej część układu komunikacyjnego miasta. Wewnętrzna droga dojazdowa 

o nawierzchni betonowej i asfaltobetonowej 

Zakres wyceny obejmuje prawo użytkowania wieczystego oraz odrębne prawo własności budynków na 

niej posadowionych nieruchomości zabudowanej. Oszacowano również udział 35/100 w prawie 

użytkowania działki nr 79/5.  
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Tabela 1.1 

Źródło: Wypis z rejestru gruntów 

 

 

Aktualność wypisu z rejestru gruntowego na dzień 24.04.2019 r. 
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Tabela 1.2. 

Źródło: Wypis z kartoteki budynków. 

 

Uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, energetyczna linia zasilająca N/N, 

sieć teletechniczna. 
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CEL WYCENY 

Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby 

prowadzonego sądowego postępowania upadłościowego. 

PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

Podstawa  formalna 

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi zlecenie Pana Marcina Żurakowskiego syndyka 

masy upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu dla Agencji Doradczo-Handlowej „TAXER” 

mgr inż. Krzysztof Krzywicki, 44-117 Gliwice ul. Saturna 6/24. 

Autor operatu szacunkowego 

Krzysztof Krzywicki, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 1347          

w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa, członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, posiadający 

specjalistyczne przeszkolenie w zakresie szacowania majątku w celu zabezpieczenia 

kredytowego. 

Autor operatu szacunkowego oświadcza, że nie ma oraz nie planuje żadnych związków z 
Zamawiającym, ani też żadnych innych kontaktów, które mogłyby wpłynąć na bezstronność wyceny. 

Podstawy  materialnoprawne 

Przepisy podstawowe: 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 

102, poz. 651  z dnia 19 maja 2010 r. z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. nr 207; poz. 

2109), 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi 

zmianami)  

 

Źródła danych merytorycznych 

• Treść ksiąg wieczystych  Nr RA1R/00108959/8 oraz RA1R/00101966/1t wersja z portalu Ministra 

Sprawiedliwości. 

• Mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntowego, wypis z rejestru budynków. 

• Informacje o przeznaczeniu terenu uzyskana w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 

• Ustalenia dokonane według zakresu rzeczowego w trakcie wizji lokalnej na terenie 

nieruchomości w obecności użytkownika nieruchomości; w trakcie wizji dokonano oględzin 

nieruchomości, identyfikacji z przynależnymi dokumentami oraz oceniono stan i poziom 

techniczny poszczególnych elementów zabudowy a także wykonano w niezbędnym zakresie 

inwentaryzację szkicową oraz fotograficzną. 

• Wyjaśnienia udzielone Rzeczoznawcy przez Użytkownika nieruchomości. 

• Informacje z agencji obrotu nieruchomościami z Radomia, a także informacje pochodzące z 

komercyjnej bazy danych „WALOR” administrowanej przez firmę PRONET sp. z o.o. z siedzibą w 

Katowicach. 
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DATA  SPORZĄDZENIA  WYCENY 

Data sporządzenia wyceny:                                                          05 maja 2019 r. 

Data, na którą oszacowano wartość przedmiotu wyceny:  05 maja 2019 r. 

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:  24 kwietnia 2019 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 24 kwietnia 2019 r. 

OKREŚLENIE  STANU  NIERUCHOMOŚCI 

Obecny stan prawny nieruchomości. 

Nieruchomość zabudowana opisana jest w księdze wieczystej nr RA1R/00108959/8.  

Położenie Radom ul. Chorzowska 14 

Opis i mapa Działki oznaczone nr 78/5, 78/6, 78/7 arkusz mapy 46, obręb 0030 Dzierzków 

Sposób korzystania 
Nieruchomość zabudowana. Magazyn prefabrykatów, murowany, konstrukcji 
żelbetonowej, ściany z cegły. Powierzchnia użytkowa budynku 1 501,00 m2. 

Obszar 2133 m2 

Właściciel 

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa a użytkownikiem wieczystym 
gruntu i właścicielem budynków i budowli AGD MARKET Spółka z o.o. w upadłości 
ul. Kopalniana 32 41-807 Zabrze. Użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 
roku. 

Spis spraw związanych 
 z własnością 

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 1-SP Kw 57637 - dnia 3 listopada 
2003 r. 

Prawa, roszczenia  
i ograniczenia 

Brak wpisu 

Hipoteki 

Hipoteka umowna kaucyjna w kwocie 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych). 
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. 
Hipoteka umowna kaucyjna w kwocie 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych). 
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 "AGD Market" z siedzibą w Zabrzu. 
Hipoteka umowna w kwocie 4 000 000,000 zł (cztery miliony złotych).  
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. Zabezpieczenie wierzytelności 
wynikających z aneksu nr.5 do umowy wielopunktowej z dnia 30.12.2015r. 
Hipoteki na rzecz ING Bank Śląski. 
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Udział w nieruchomości niezabudowanej opisanej w księdze wieczystej nr RA1R/00108959/8. 

Położenie Radom ul. Chorzowska 14 

Opis i mapa Działka oznaczona nr 79/5 arkusz mapy 46, obręb 0030 Dzierzków 

Sposób korzystania Nieruchomość niezabudowana.  

Obszar 996 m2 

Właściciel 

Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa a użytkownikiem wieczystym gruntu  
w udziale wynoszącym 35/100 jest AGD MARKET Spółka z o.o. w upadłości                        
ul. Kopalniana 32 41-807 Zabrze. Użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 
roku. 

Spis spraw związanych 
 z własnością 

Inny wpis. Wszczęcie egzekucji z udziału do 36/100 w nieruchomości objętej niniejszą 
księgą wieczystą, należącego do dłużnika Jolanty Kaczor w sprawie V KM 2420/11. 

Prawa, roszczenia  
i ograniczenia 

Brak wpisu 

Hipoteki 

Hipoteka umowna w kwocie 50 000,000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).  
Kredyt, odsetki oraz inne należności uboczne od udzielonego kredytu. 
Umowa nr 883/2013/00000252/00 z dnia 20.06.2013r. 
a) tytułem kredytów w rachunku bankowym, w złotowych, także o charakterze 
odnawialnym, b) tytułem kredytów w rachunku kredytowym, w złotowych, także o 
charakterze odnawialnym, c) tytułem udzielenia gwarancji bankowych, d) tytułem 
zabezpieczenia transakcji wykupu wierzytelności odwrotnego, na warunkach 
określonych w umowie wieloproduktywnej będącej w tym zakresie umową ramową 
łącznie do wysokości 20.000.000zł 
Hipoteki na rzecz ING Bank Śląski. 

 

W treści księgi podana jest powierzchnia użytkowa 1501 m2. Nie jest ona zgodna z powierzchnią 

deklarowaną w księdze obiektu budowlanego oraz w deklaracjach podatkowych. Powierzchnia 

użytkowa budynku wynosi 1482,20 m2. Aktualizacji wymaga wpis w dziale III księgi wieczystej  nr 

RA1R/108959/8, ponieważ bocznica kolejowa już nie funkcjonuje.  

Rodzaj nieruchomości, charakter i cechy nieruchomości. 

Nieruchomość zabudowana o trwałej w czasie funkcji magazynowej. Budynki wzniesiono                w 

drugiej połowie lat sześćdziesiątych. Pierwotnie wraz z okalającymi nieruchomościami stanowiły całość 

funkcjonalną. Od roku 2003 tj. od daty zawarcia transakcji kupna sprzedaży jest samodzielną 

nieruchomością. Budynki w drugiej połowie lat siedemdziesiątych zostały zmodernizowane. Zakres 

modernizacji dotyczył zmniejszenia powierzchni użytkowej budynków kosztem wzniesionej konstrukcji 

jezdni podsuwnicowej obsługującej bocznice kolejową.  

Nieruchomość jest fragmentem typowych magazynów usytuowanych przy bocznicy kolejowej. 

Aktualnie budynki magazynowe dzierżawione są na siedzibę Spółki handlowo-usługowej. 

Na terenie nieruchomości niezabudowanej parkowała również flota samochodów osobowych, 

dostawczych i ciężarowych. Najemca zaadoptował część powierzchni magazynowej na funkcję biurową 

z zapleczem socjalnym wyodrębniając powierzchnię za pomocą lekkich ścianek działowych oraz 

obniżonych sufitów. 
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Nieruchomość jest dobrze 

skomunikowana z siecią dróg 

miejskich, wojewódzkich                           

i krajowych. Ulica Chorzowska,           

z której prowadzi bezpośredni 

dostęp do nieruchomości jest drogą 

gminną połączoną z ul. Lubelską – 
jedną z głównych arterii miasta. W 

odległości ok. 400 m znajduje się 

skrzyżowanie z drogą krajową nr 

12 (Al. Wojska Polskiego) 

stanowiącej obwodnice miasta. 

Odległość do ścisłego centrum 

miasta ok. 4400 m. 

Łatwy dostęp do nieruchomości          

z głównych traktów 

komunikacyjnych nie tylko miasta, 

ale i regionu pozwala na szeroki 

zakres możliwości komercyjnego korzystania z nieruchomości.  

 

Wyceniana nieruchomość jest częścią majątku upadłej  Spółki. Aktualnie jest 

przedmiotem dzierżawy. 

Uwarunkowania planistyczne i ochronne. 

Teren obejmujący przedmiotową nieruchomość aktualnie nie jest 

objęty obowiązującym, miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Według stanu na luty 2019 r. nie jest 

przygotowywany dla przedmiotowego terenu plan  

zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

W Studium uwarunkowań                       

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Radom 

zgodnie z Uchwałą nr 221/99 z dnia 

29 grudnia 1999 roku                                  

z późn. zmianami nieruchomość 

położona jest na terenach 

oznaczonych symbolem U/P – tereny 

usług i przemysłu. 
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Lokalizacja i czynniki środowiskowe. 

Radom jest drugim co do wielkości miastem po Warszawie, zarówno pod względem liczby ludności jak i 

powierzchni, w województwie mazowieckim. Centralna lokalizacja zapewnia dobre 

połączenia z całym krajem. Miasto oddalone jest o 100 km od stolicy i 200 km od Krakowa. Na terenie 

Radomia działa podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Radomska Podstrefa 

Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje między innymi rejony:  Wośniki,  Wólka 

Klwatecka oraz  Gołębiów. Radom to miasto z licznymi zakładami produkcyjnymi, rozwiniętą siecią 

zaplecza handlowego, rozwiniętym szkolnictwem wszystkich stopni oraz licznymi małymi i średnimi 

przedsiębiorstwami. Atutem miasta jest potencjał ludzki w postaci wykwalifikowanej kadry technicznej. 

Miasto położone jest przy głównej arterii drogowej łączącej Kraków  z Warszawą.  

Biorąc pod uwagę aktualny stan zagospodarowania oraz zapisy studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego należy wykluczyć zakłócenie aktualnej funkcji w tej lokalizacji. 

Nieruchomość położona jest na terenie  pozbawionym uciążliwych dla środowiskach czynnikach oddziaływania. 

 

Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości. 

Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości wynika z bieżącej funkcji nieruchomości 

przedmiotowej oraz nieruchomości sąsiednich. Na terenie dzielnicy znajduje się Giełda 

Rolna, Urząd Celny oraz Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów 

Wiejskich. W sąsiedztwie swoje siedziby mają przedsiębiorstwa handlowo-usługowe. 

Należy przypuszczać, że lokalizacja nieruchomości sprawi, iż kontynuowane będzie w pełni 

komercyjne wykorzystanie nieruchomości. 

Stan usług, zaplecza bytowego i komunikacji w miejscu położenia nieruchomości. 

W miejscu położenia nieruchomości (na północ od ul. Lubelskiej) nie ma zaplecza bytowego 

w postaci placówek handlowych i użyteczności publicznej. Przystanki autobusowe 

usytuowane są przy ul. Lubelskiej i ul. Chorzowskiej. Pełne zaplecze bytowe znajduje się    

w dzielnicach usytuowanych bliżej centrum miasta i w jego centrum. 

Stan i dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania. 

Nieruchomość w bieżącej funkcji jest eksploatowana od końca lat 60-tych. Od czasu zmiany 

właściciela służy jako magazyn Spółki handlującej sprzętem AGD. Budynki zostały 

zmodernizowane przez aktualnego użytkownika w zakresie adaptacji części powierzchni 

magazynowej na pomieszczenia biurowe z zapleczem socjalnym. 

Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej. 

Teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe nieruchomości wyposażony jest w sieć 

wodno-kanalizacyjną oraz teletechniczną. Budynki wyposażone są w instalację odgromową. 

❖ Rzeczoznawca oszacował wartość nieruchomości, jako wolną od obciążeń  hipotecznych, nie 

analizując wpływu ewentualnych obciążeń hipotecznych na wartość rynkową  nieruchomości. 

❖ Stan prawny ujawniono na podstawie treści księgi wieczystej przy założeniu, że jest on zgodny ze 

stanem faktycznym . 
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Stan zagospodarowania. 

Zwarty kompleks budynków. 
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Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta. Poszczególne działki o kształcie regularnym 

z wycięciami pod nieistniejącą już estakadę podsuwnicową.  Teren płaski nie wygrodzony. 

Ogrodzenie całego kompleksu nieruchomości. Nieruchomość zabudowana       w granicach 

poszczególnych działek z rezerwą gruntu nieodzowną do obsługi eksploatacyjnej budynków. 

Wskaźnik zabudowy 0,769. Dostęp do nieruchomości poprzez działkę nr 75/9, w której 

udział w wysokości 35/100 posiada właściciel szacowanej nieruchomości. Teren oświetlony 

jest oprawami zamontowanymi na fasadach budynków. 
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Opis obiektów kubaturowych. 

Zespół budynków magazynowych. 

Rok budowy                      - 1968                       

Powierzchnia zabudowy  - 1 640,0 m2 

Powierzchnia użytkowa   - 1 486,2 m2 

Kubatura                           - 9 020 m3 

Budynki parterowe, niepodpiwniczone w zwartej, szeregowej zabudowie. Funkcjonalnie wewnętrznie 

połączone. Wejścia zewnętrzne z poziomu ramp wyposażonych w schody betonowe. 

Konstrukcja i elementy wykończenia. 

Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa prefabrykowana z wypełnieniem ścianami murowanymi. 

Fundamenty: lawy fundamentowe zbrojone, betonowe, ściany  fundamentowe murowane               z 

bloczków betonowych 

Ściany zewnętrzne:  murowane z cegieł ceramicznych pełnych oraz bloczków z betonu komórkowego. 

Ściany wewnętrzne murowane z cegły wapienno – piaskowej. 

Rampa od strony południowej ciągła na całej długości 

Stropodach z prefabrykowanych dyli korytowych, żelbetowych opartych na ścianach zewnętrznych oraz 

podciągu żelbetowego. Dach kryty papą bitumiczną 

Wrota stalowe do pomieszczeń magazynowych z poziomu ramp. Wejście główne do pomieszczeń 

biurowych z elementów PCV szklonych. 

Drzwi wewnętrzne płytowe. 

Okna PCV szklone zestawem dwu szybowym oraz szyby bezpośrednio osadzone w konstrukcji ścian. 

Okna zabezpieczone kratami stalowymi. 

Tynk na ścianach murowanych wapienno - cementowy. W części ściany nieotynkowane 

Posadzki w pokojach biurowych płytki ceramiczne terrakota, w pomieszczeniach magazynowych 

posadzka cementowa 

Instalacje: instalacja  wodno-kanalizacyjna, elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych,   
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Stan techniczny i funkcjonalny. 

Budynki eksploatowane jest od 47 lat. Podczas dokonywania oględzin stwierdzono liczne usterki. 

Ubytki wykładzin ściennych, ślady nieszczelności połaci dachowej, zły stan konstrukcji rampy od 

strony byłej bocznicy kolejowej, brak tynków na fragmentach ścian (tynki zewnętrze                                       

i wewnętrzne). Użytkownik zwracał uwagę na problemy wynikające z nieszczelności połaci 

dachowej. Nieszczelności likwidowane były tylko doraźnie. 
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Zaadaptowane pomieszczenia biurowe znajdują się w zadowalającym stanie technicznym. Nie 

przedstawiono dokumentów związanych z częściową zmiana funkcji budynków. 
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Część pomieszczeń nie ma dostępu do światła dziennego.  

Plan funkcjonalny budynków. 

 
 

Zużycie środowiskowe obiektów 

Dla potrzeb oszacowania zużycia środowiskowego przedmiotowego obiektu, należałoby je odnieść 

do innych obiektów znajdujących na rynku lokalnym i porównać. Istotne różnice w ww. stopniu 

zużycia mogłyby być zauważalne jedynie w przypadku lokalizacji obiektów w pobliżu np. dużego 

zakładu emitującego hałas lub zanieczyszczenia, na które mógłby być on narażony w stopniu 

szczególnym, nie spotykanym w przypadku innych lokalnych nieruchomości. Taka sytuacja nie 

występuje w przedmiotowym przypadku, a o ewentualnej uciążliwości sąsiedztwa dla 

przedmiotowej nieruchomości trudno także mówić ze względu na jej usługowy charakter zapisany 

w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym ocenia się, 

że zużycie środowiskowe przedmiotowego obiektu w skali występuje w stopniu umiarkowanym.  

Zużycie techniczne. 

Nieruchomość użytkowana jest od 1968 r. Podczas oględzin za wyjątkiem opisanych uszkodzeń nie 

stwierdzono ponadnormatywnego zużycia elementów konstrukcji budynków. Niewykończenie 

parteru budynku biurowego nie jest uwzględniane jako zużycie techniczne. 
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ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 

Bardzo obszerne informacje w postaci raportów rynkowych obejmują rynek pierwotny zdominowany 

przez komercyjne nieruchomości logistyczne, handlowe i produkcyjno- usługowe. W tym segmencie 

rynku w Polsce z roku na rok odnotowuje się wzrosty powierzchni oddanej do użytkowania, wzrosty 

realnych stawek czynszowych oraz wzrosty powierzchni dedykowanych BST (build to suite). Rynek 

obrotu wtórnego można opisać w oparciu o bazę danych transakcyjnych mających swoje źródło                         

w postaci aktów notarialnych. Na regionalnym rynku największymi operatorami są Panattoni (23%), 

Prologis (20%), SEGRO (12%) i Logicor (11%). 

Jak podaje w swoim raporcie rocznym Colliers International Górny Śląsk to drugi, co do wielkości rynek 

magazynowy w Polsce, którego całkowite zasoby na koniec roku osiągnęły poziom ponad 2,5 mln m2. 

W ciągu całego roku do użytkowania oddano 407,7 tys. m2 nowej powierzchni.  

W budowie na koniec roku pozostawało szesnaście obiektów o łącznej powierzchni ok. 398 tys. m2.        

W ciągu ostatnich miesięcy popyt na powierzchnię magazynową na rynku mazowieckim III wyniósł ok. 

190 tys. m2.  

       

 

Rozwijające się tereny komercyjne w Radomiu to głównie tereny które obejmuje swoim działaniem 

podstrefa Radom należąca do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. 

Na jej terenie działa ponad 40 przedsiębiorców w czterech rejonach inwestycyjnych. Zapewniają oni 

miejsca pracy dla około 4,5 tys. osób. Do największych przedsiębiorstw działających w ramach podstrefy 

należą: Zbyszko Company, Toho Poland, Techmatik, Trend Glass oraz Fabryka Broni "Łucznik". 

Transakcje na rynku wtórnym podobnymi obiektami odnotowano na terenie miasta. Z uwagi na 

duży stopień zurbanizowania i rozwiniętej sieci połączeń drogowych położenie w kategorii granic 
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poszczególnych obrębów nie jest istotne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest  w lokalizacji, 

która od wielu lat skupia nieruchomości komercyjne. Analizując lokalny rynek stwierdzono,                

że obrót na wtórnym rynku nieruchomościami o podobnym przeznaczeniu nie jest dynamiczny, 

pomimo obszernej oferty nieruchomości na sprzedaż. Do procesu wyceny przyjęto wyłącznie dane 

z aktów notarialnych dotyczących transakcji wolnorynkowych. Do przeprowadzenia analiz 

porównawczych wybrano transakcje sprzedaży zawarte od 2016 roku posiłkując się transakcjami 

z terenu województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Nieruchomości. Rozszerzenie badanego 
rynku pozwala na dokładniejsze określenie zależności cen transakcyjnych od upływu czasu. 

Rynek obrotu wtórnego opisywany jest z wykorzystaniem bazy danych transakcyjnych 

mających swoje źródło w postaci aktów notarialnych. 

Autor niniejszego opracowania uczestniczy w masowym badaniu zasobów dokumentów Wydziału 

Geodezji i Kartografii Urzędów Miejskich i Starostw Powiatowych prowadzone przez 

rzeczoznawców majątkowych - sygnatariuszy umowy o wzajemnej współpracy i wymianie danych 

rynkowych przy wykorzystaniu systemu „PARTNER” – obsługiwanego oprogramowaniem 

„Walor”. Analiza zebranych danych rynkowych pozwala na określenie zachowań na lokalnych 

rynkach nieruchomości. 

W celu przeanalizowania zachowań rynkowych przeanalizowano wyżej opisany obszar 

Nieruchomości magazynowo-składowe w lokalizacjach o dużym stopniu zurbanizowania są 

podobnie postrzegane przez inwestorów. Lokalizacja w Radomiu i miastach województwa                    

w kontekście zróżnicowania wartości w funkcji położenia nie ma znaczenia. Wpływ może mieć 

szczegółowa lokalizacja lub wyjątkowo dogodne położenie względem głównych arterii 

komunikacyjnych.  

W celu sparametryzowania rynku analizą objęto 58 transakcji nieruchomościami zabudowanymi 

o funkcji biurowo-magazynowo-usługowej objęte zarówno prawem własności jak i prawem 

użyłkowania wieczystego gruntu oraz własnością budynków i budowli z terenu województwa 

mazowieckiego i świętokrzyskiego. Okres badania ograniczono do transakcji zawartych po 

pierwszym stycznia 2016 roku. Do tego celu wykorzystano arkusz kalkulacyjny autorstwa 

rzeczoznawcy majątkowego T. Kotrasińskiego. Obszar rynku ograniczono do województwa 

śląskiego. 

ANALIZA TRANSAKCJI NIERUCHOMOŚCIAMI ZABUDOWANYMI 

Parametr / Data wyceny 05.05.2019 

Od najwcześniejszej transakcji 18.01.2016 

Od najpóźniejszej transakcji 20.11.2018 

Rozstęp czasowy (dni) 1037 

Nachylenie równania trendu (b1) 0,15205 

Rzędna równania trendu (b0) -5 257 

Rodzaj trendu i charakter trendu brak trendu 

Współczynnik korelacji (R) 4,1% 

Współczynnik determinacji (R2) 0,2% 

Cena najwcześniejsza z równania regresji 1 188 zł/m2 

Cena najpóźniejsza z równania regresji 1 345 zł/m2 

Wymiar średni bezwzględny trendu (zł)/okres 158 zł/m2 

Okres badania rynku (lata) 2,84 

Wymiar względny trendu (%)/okres badania 13,3% 

Wymiar względny trendu (%)/dzień 0,01% 

Wymiar względny trendu (%)/mies. 0,4% 

Wymiar względny trendu (%)/rok 4,5% 
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Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 0,3 jest mniejsza niż wartość teoret. 

statystyki t-Studenta(teoret.,alfa,n-2) wynoszącej 1,461. Prawdopodobieństwo przyjęcia 

występowania fałszywego trendu wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi                   

ok. 76,53% i jest na poziomie wyższym niż założony poziom istotności wynoszący 0,15. Wymiar 

względny trendu (%)/rok wyrażony rok do roku, wynosi ok. 4,5%/rok i można określić go jako 

brak trendu. Przedział ufności dla wyliczonego trendu, na założonym poziomie istotności 0,15 

wynosi ok. ±21,8%. Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu 

mieści się w granicach od -17,4%/rok do 26,3%/rok 

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

statystyczną występowania trendu. 

 

Spośród analizowanych transakcji wybrano 47 transakcji najbardziej podobnych do 

nieruchomości szacowanej. W celu zbadania przydatności transakcji do procesu szacowania 

w podejściu porównawczym sprawdzono rozkład jednostkowych cen transakcyjnych zł/m2. 

Wyszacowana wartość jednostkowa prawa użytkowania wieczystego oszacowana w oparciu o wartość 

prawa własności wynosi: 

𝑊𝑘 =  (1 −
3

10
) ∗  

70

99
+  0,25 ∗

99 − 70

22
= 0,543 

 

Wjg = 174,77 zł/m2 * 0,543 = 94,90 zł/m2 

 

Analogiczną wartość jednostkową przyjęto do oszacowania wartości udziałów w nieruchomości 

objętej KW nr RA1R/00101966/1. 
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RAPORT Z WYCENY 

Wartość rynkowa nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 14 zaokrąglona do 

1000 zł wynosi na dzień wyceny: 

1 401 000,00 PLN 
słownie: jeden milion czterysta jeden  tysięcy złotych. 

W tym wartość prawa użytkowania wieczystego działek nr  78/5, 78/6 oraz 78/7 wynosi: 

Wpuw = 94,90 zł/m2 * 2133 m2 =  202 421, 70 zł  

 

Wartość rynkowa udziału 35/100 w nieruchomości  objętej KW nr RA1R/00101966/1 (działka nr 79/5) 

wynosi w zaokrągleniu do 1000 zł: 

 Wpuw = 94,90 zł/m2 * 996 m2 * 35/100=  33 000,00 zł  
słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych. 

Komentarz do wyliczonej wartości. 

Pomimo, że w okresie ostatnich dwóch lat obserwuje się spadek ilości transakcji na wtórnym rynku obrotu 

nieruchomościami tego typu, to nie można mówić również o spadku wartości nieruchomości komercyjnych. 

Ewidentną zaletą nieruchomości wynikającą zarówno z lokalizacji jak i rodzaju zabudowy jest możliwość 
wynajmowania lub wydzierżawiania poszczególnych obiektów, a nawet pomieszczeń. Wyceniana nieruchomość 

położona jest w strefie zabudowy komercyjnej dobrze skomunikowanej z siecią dróg krajowych. 

KLAUZULE 

Uwzględniając ryzyka towarzyszące nieruchomości potencjalny okres ekspozycji  nieruchomości              

na rynku wymagany dla osiągnięcia WR ocenia się jako nie krótszy, niż 3 miesiące.  

1. W oparciu o uzyskane informacje rynkowe w ciągu ostatnich 3 lat nieruchomość nie była 

przedmiotem sprzedaży, ani ekspozycji na rynku. 

2. Nieruchomość nie była dofinansowana ze środków publicznych.  

3. Nieruchomość nie spełnia kryteriów nieruchomości rolnej w rozumieniu znowelizowanej Ustawy          

o Kształtowaniu Ustroju Rolnego. 

4. Operat został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i może służyć  tylko      

do celu określonego w operacie. Wszelkie zmiany wymagają zgody Autora operatu  szacunkowego. 

5. Niniejszego operatu szacunkowego lub jego części nie wolno wykorzystywać do innych celów  niż 

określone w p. 2. operatu, powielać w żadnej formie ani przekazywać osobom trzecim w całości        

lub części bez uzyskania zgody Autora. 

 
 
 
O P R A C O W A Ł: 

 
 

 

 

 

Gliwice, 05 maja 2019 r. 
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Z A Ł Ą C Z N I K I 

 

• Uwaga dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości jako odrębne działki. 

• Kopia mapy ewidencyjnej. 

• Kopie wypisów z rejestru gruntów i budynków. 

• Treść ksiąg wieczystych (zrzut z portalu Ministerstwa sprawiedliwości. 

• Kopia podziału funkcjonalnego. 
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Uwaga dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości jako odrębne działki. 

Możliwość sprzedaży poszczególnych działek zabudowanych wyróżnionymi w kartotece 

budynkami możliwa będzie po dokonaniu niezbędnego podziału trwałymi przegrodami w postaci 

trwałych (murowanych ścian wzniesionych wzdłuż granic działek geodezyjnych). 

 

 

 

 

orientacyjne położenie granic działek wchodzących w skład nieruchomości. 
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