
Agencja Doradczo-Handlowa  mgr inż. Krzysztof Krzywicki 

Adres: 44 - 117 Gliwice, ul. Saturna 6/24  032/239 96 92; 603 603 544  e–mail: krzywicki.krzysztof@gmail.com 
 

 

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

   
określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 55H. Działka       

nr ew. 6/36 (KW nr LU1I/00207743/9) o powierzchni 8011 m2. Nieruchomość zabudowana jest zwartym kompleksem 

budynków o funkcji magazynowej z zapleczem biurowym i socjalnym o sumarycznej pow. użytkowej 3297,2m2. 

Dodatkowo oszacowano udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

stanowiącej drogę dojazdową, działka nr ew. 6/46 (LU1I/00196185/8) o powierzchni 5417 m2. Nieruchomości objęte 

prawem użytkowania wieczystego. Księgi wieczyste prowadzone są przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie. 

   

 

  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:   5 września 2019 r. 

AUTOR OPRACOWANIA: 

Krzysztof Krzywicki, rzeczoznawca majątkowy 
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 PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY. 

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 Lublinie, przy ulicy Zemborzyckiej 55H  

Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr LU1I/00207743/9 jako zabudowana działka nr 6/36, 

objęta prawem użytkowania wieczystego o pow. 8 011 m2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem 

o funkcji magazynowej z zapleczem biurowym i socjalnym pow. użytkowej 2 854,3 m2 oraz wiata stalowa 

o powierzchni użytkowej 442,9 m2. W opracowaniu oszacowano również udział 1183/5417                               

w niezabudowanej nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową oznaczoną jako działka nr 6/46                         

o powierzchni 5 417 m2 (LU1I/00196185/8). 

 

Źródło: Portal Miejski Lublina 
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Źródło: Portal Gminny miasta Lublin. 

Nieruchomość częściowo nieogrodzona. Położenie na terenach zurbanizowanych zabudowanych 

obiektami komercyjnymi. Dojazd z ulicy Zemborzyckiej poprzez działkę nr 6/46 stanowiącej część układu 

komunikacyjnego miasta. 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 1183/5417 w prawie 

użytkowania działki nr 6/46.  

Tabela 1.1. 

 

Źródło: Wypis z rejestru gruntów 

Aktualność wypisu z rejestru gruntowego na dzień 27.08.2019 r. 

Tabela 1.2. 
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W informacji z rejestru gruntów skrócono oryginalną wersję. 

Uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, gazowa, energetyczna linia 

zasilająca N/N, sieć teletechniczna. 

CEL WYCENY 

Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby 

prowadzonego sądowego postępowania upadłościowego. 
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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 LU1I/00207743/9 oraz LU1I/00196185/8 wersja z portalu Ministra 

Sprawiedliwości. 

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

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

• 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 Lublina, a także informacje pochodzące                  

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

w Katowicach. 

 

DATA SPORZĄDZENIA WYCENY 

Data sporządzenia wyceny:                             05 września 2019 r. 

Data, na którą oszacowano wartość przedmiotu wyceny:  28 sierpnia 2019 r. 

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:  28 sierpnia 2019 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 28 sierpnia 2019 r. 
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OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 

Obecny stan prawny nieruchomości. 

Nieruchomość zabudowana opisana jest w księdze wieczystej nr LU1I/00207743/9.  

Numer działki: 6/36 

Położenie: 
(miejscowość): 

Lublin 

Ulica: Zemborzycka 55 

Sposób korzystania: Inne tereny zabudowane 

Obszar całej 
nieruchomości: 

0,8011 ha 

Budynki  

Położenie: 
(miejscowość): 

Lublin 

Ulica: Zemborzycka 55 

Pow. użytkowa budynku: 2 588 m2 

Przeznaczenie budynku: Budynek magazynowy z rampą - murowany 

Odrębność: tak 

Dział I Spis praw 
Prawo użytkowania wieczystego 
Okres użytkowania:        2091 -06-12 
Sposób korzystania:         działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynek stanowiący odrębną 

nieruchomość 
Dział II Własność 
Właściciele:                     Skarb Państwa 
Użytkownicy wieczyści:     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) 
Numer hipoteki: 1 
Rodzaj hipoteki:            hipoteka umowna kaucyjna 
Suma (słownie), waluta:    3 000 000,00 (trzy miliony) zl 
Odsetki:                      zmienne 
Wierzytelność i stosunek prawny: wierzytelności z tytułu umowy kredytu 
Termin zapłaty:             2015-06-05 
Wierzyciel hipoteczny:     ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach, Oddział w Gliwicach. 
Numer hipoteki: 2 
Rodzaj hipoteki:            hipoteka umowna kaucyjna 
Suma (słownie), waluta:    5 000 000,00 (pięć milionów) zł 
Wierzytelność i stosunek prawny: 
Kredyt, umowa z dnia 20.06.2013 r. Nr 883/2013/00000252/00 z tytułu wszelkich roszczeń banku wobec klienta 
określonych w umowie wieloproduktowej, powstałych, mogących powstać lub które zostaną nabyte w wyniku 
transakcji dyskontowych przeprowadzonych na podstawie dyspozycji klienta zgodnie z postanowieniami umowy 
wieloproduktowej, aneks z dnia 30-11-2015 r. 
Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach, Centrum Bankowości 

Korporacyjnej w Gliwicach. 
 

Udział w nieruchomości niezabudowanej opisanej w księdze wieczystej nr LU1I/00196185/8. 

Numer działki: 6/46 

Położenie: 
(miejscowość): 

Lublin 

Ulica: droga dojazdowa do ulicy Zemborzyckiej 

Sposób korzystania: droga 

Obszar całej 
nieruchomości: 

0,5417 ha 

Dział I Spis praw 
Prawo użytkowania wieczystego 
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Okres użytkowania:        2091 -06-12 
Sposób korzystania:         działka 
Dział II Własność 
Właściciele:                     Skarb Państwa 
Użytkownicy wieczyści 
Wielkość udziału:     712/5417   „ELPIS" Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie. 
Wielkość udziału:     650/5417 
Wielkość udziału:     254/5417 
Wielkość udziału:     524/5417 
Wielkość udziału:     240/5417   Inwestor Spółka jawna J. Pawelec i J. Socha, z siedzibą w Lublinie. 
Wielkość udziału:     448/5417   „MODERN-EXPO" Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie. 
Wielkość udziału:     385/5417   Kolor PPHU R. Domagalski Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie. 
Wielkość udziału:   1183/5417   AGD MARKET Spółka z o.o. z siedzibą w Zabrzu. 
Wielkość udziału:     104/5417   Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska Jacenty Fiedorek s. Bronisława           
                                             i Katarzyny oraz Teresa Fiedorek c. Piotra i Jadwigi. 
Wielkość udziału:     109/5417    Wspólność ustawowa majątkowa małżeńska Jarosław Kazimierz Czech s.  

Kazimierza i Janiny oraz Anna Maria Czech c. Stanisława i Jadwigi. 
Wielkość udziału:     296/5417    Piotr Sylwester Fiedorek 
Wielkość udziału:     417/5417   Wspólność łączna wspólników spółki cywilnej Artur Andrzej Bieniaszewski i Lilia  

Marta Bieniaszewska 
Wielkość udziału:       95/5417   Karol Bąk s. Józefa i Jadwigi. 
                
Dział III Ciężary i ograniczenia 
Numer wpisu: 1 
Ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A. w Lublinie na udziale wynoszącym 
3965/5417 części Lubelskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych "Elpis" spółka z o.o. w Lublinie - prawo 
użytkowania polegające na prawie przechodu i przejazdu po działce nr 6/46 (stanowiącą drogę dojazdową) oraz 
prawie prowadzenia przyłączy i kabli energetycznych, ich konserwacji, a w szczególności rozkopywania, 
zakopywania, wyrównywania gruntu i przywracania do poprzedniego stanu gruntu po przeprowadzeniu 
remontów lub usunięcia awarii kabli. Przedmiot wykonywania: działka nr 6/46 (stanowiąca drogę dojazdową) 
Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. Lublin 
Numer wpisu: 2 
Inny wpis: W stosunku do niniejszej nieruchomości wszczęto postępowanie egzekucyjne z udziału 109/5417 
stanowiącego współwłasność dłużnika Jarosława Czech w sprawie km 64/13 prowadzonej przez komornika 
sądowego przy sądzie rejonowym Lublin-zachód w Lublinie Jerzego Pietrasiuka z wniosku wierzyciela Raiffeisen 
Bank Polska S.A. DOBD wydział windykacji. 
Numer wpisu: 3 
Ograniczone prawo rzeczowe: dożywotne, nieodpłatne użytkowanie polegające na prawie korzystania i pobierania 
pożytków z całego udziału wynoszącego 95/5417 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 6/46 pow. 
0,5417 ha - na udziale Karola Bąka. 
 
Dział VI Hipoteki 
Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki) 
Rodzaj hipoteki: hipoteka umowna łączna kaucyjna 
Suma (słownie), waluta: 1 391 000,00 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) zł 
Odsetki: zmienne 
Udział (numer udziału w prawie): 2, 8, 10 
Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt 
Termin zapłaty: 2013-06-08 

W treści księgi LU1I/00207743/9 podana jest powierzchnia użytkowa budynku w wysokości 2588 m2. 

Nie jest ona zgodna z powierzchnią deklarowaną w księdze obiektu budowlanego oraz w deklaracjach 

podatkowych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2 854,30 m2.  

Rodzaj nieruchomości, charakter i cechy nieruchomości. 

Nieruchomość zabudowana o trwałej w czasie funkcji magazynowej z zapleczem biurowym. Pierwotnie 

wraz z okalającymi nieruchomościami stanowiły całość funkcjonalną. Położenie przy ulicy Zemborzyckiej 

55 H w Lublinie, w południowej części miasta w dzielnicy Wrotków na terenach przeznaczonych pod 
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zabudowę produkcyjną i usługową. Dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną utwardzoną z ulicy 

Zemborzyckiej połączonej z ul. Abramowicką, jedną z głównych arterii miasta. Nieruchomość jest dobrze 

skomunikowana z siecią dróg miejskich, wojewódzkich i krajowych. Sąsiedztwo i otoczenie 

nieruchomości stanowi zabudowa komercyjna. Przed budynkiem biurowym znajduje się parking dla 

samochodów osobowych. Od strony południowej duży plac manewrowy. Obszar na którym położona 

jest nieruchomość to drugi co do wielkości obszar przemysłowo-usługowy po Tatarach i Hajdowie-

Zadębiu. Dogodny 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.  

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr 

283/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań      

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin nieruchomość położona jest na terenach 

oznaczonych jako – tereny aktywności gospodarczej. 

 

 

Lokalizacja i czynniki środowiskowe. 

Lublin, miasto wojewódzkie jest największym miastem we wschodniej Polsce i dziewiątym pod 

względem liczby zaludnienia. Położony jest na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej, nad rzeką Bystrzyca. 

Lublin to miasto z licznymi zakładami produkcyjnymi, rozwiniętą siecią zaplecza handlowego, 

rozwiniętym szkolnictwem wszystkich stopni oraz licznymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Przez 

Lublin przebiegają trzy drogi krajowe i międzynarodowe: S12 (E373) z Piotrkowa Trybunalskiego do 

Chełma i granicy z Ukrainą w Dorohusku, S17 (E372) z Warszawy do Zamościa i granicy z Ukrainą                   

w Hrebennem i do Kijowa oraz S19 z Białegostoku do Rzeszowa. Nieruchomość położona jest na terenie 
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pozbawionym uciążliwych dla środowiskach czynnikach oddziaływania. Atutem miasta jest potencjał ludzki              

w postaci wykwalifikowanej kadry technicznej.  

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,  

aktualny stan zagospodarowania oraz zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

sprawi, iż kontynuowane będzie w pełni komercyjne wykorzystanie nieruchomości. 

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

W miejscu położenia nieruchomości nie ma zaplecza bytowego w postaci placówek handlowych                     

i użyteczności publicznej. Przystanki autobusowe usytuowane są przy ul. Zemborzyckiej, Diamentowej, 

Smoluchowskiego i Wrotkowskiej. 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 i biura Spółki handlującej sprzętem AGD. Budynek został zmodernizowany w roku 

2007 przez aktualnego użytkownika w zakresie dobudowy powierzchni magazynowej od strony 

północnej oraz ocieplenia ścian zewnętrznych pomieszczeń biurowych. 

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 . 
Stan zagospodarowania. 

Widok od strony zachodniej. 
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Kształt nieruchomości zbliżony do prostokąta. Teren płaski częściowo ogrodzony. Ogrodzenie terenu 

trwałe z przęseł stalowych na słupkach z kątowników stalowych, słupki osadzone na gruncie i 

obetonowane. Dwie bramy wjazdowe, przesuwne. Place utwardzone kostką brukową ok. 700.00 m2, 

kostką betonową - trylinką ok. 1160,00 m2. Wskaźnik zabudowy 0,432. Dostęp do nieruchomości 

poprzez działkę nr 6/46, w której udział w wysokości 1183/5417 posiada właściciel szacowanej 

nieruchomości. Teren oświetlony jest oprawami zamontowanymi na fasadzie budynku.  
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Opis obiektów kubaturowych. 

Budynek magazynowo-biurowy. 

Rok budowy                      - 1968    

Rok modernizacji               - 2007                    

Powierzchnia zabudowy    - 3 019,0 m2 

Powierzchnia użytkowa     - 2 854,3 m2 

Kubatura                           - 18 585 m3 

 

Budynek wykorzystywany dla potrzeb hurtowni sprzętu AGD - hala magazynowa z pomieszczeniami 

biurowymi oraz rampą. 

Budynek parterowy niepodpiwniczony o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej (słupy 30 x 45 cm, 

dźwigary kablobetonowe typowe). Fundamenty betonowe, pod słupami stopy żelbetowe. Ściany 

osłonowe grubości 24 cm murowane z bloczków gazobetonowych. Posadzka cementowa i z betonowych 

płyt chodnikowch. Stropodach z prefabrykowanych płyt żebrowych, pokrytych papą. W części biurowej 

ściany ocieplone styropianem, tynk akrylowy. Stropodach ocieplony wełna mineralną. Tynki 

wewnętrzne - płyty kartonowo-gipsowe. Ściany wewnętrzne - malowane farbą emulsyjna, sufity 

podwieszane, w sanitariatach glazura. Posadzki wykończone wykładziną dywanową, w sanitariatach 

terakota. Okna z profili PCV. Stolarka drzwiowa płytowa. 
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Hala magazynowa wyposażona jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, teletechniczną. 

Część biurowa wyposażona w instalacje: elektryczną, oświetleniową, wodno-kanalizacyjną, gazową, 

centralnego ogrzewania (system nadmuchowy) i cieplej wody. 

 

Wiata stalowa. 

Rok budowy                      - 1968    

Rok modernizacji               - 2007                    

Powierzchnia zabudowy    - 442,9,0 m2 

Powierzchnia użytkowa     - 432,0 m2 

Kubatura                           - 1 594 m3 

 

Wiata stalowa o szerokości 12 m, długości 42 m oraz wysokości 3.60 m. Konstrukcja stalowa                              

z kształtowników walcowych, wsparta na słupach stalowych jednokondygnacyjnych połączonych 

sztywno z fundamentem i wiązarami. Posadzka z kostki betonowej. Pokrycie dachu i ścian blachą 

trapezową. Wiata wyposażona w instalacje elektryczną, alarmową. 
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Stan techniczny określono zadowalający. 

 

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 minimalnym.  

Zużycie techniczne. 

Nieruchomość użytkowana jest ponad 40 lat. Podczas oględzin nie stwierdzono ponadnormatywnego 

zużycia elementów konstrukcji budynków. Renowacji wymagają wyprawy ścienne w zakresie ciągłości 

tyków i okładzin ściennych, a także powłoki malarskie zwłaszcza w części magazynowej. Posadzki                

w części magazynowej nierówne. Rampa wymaga uzupełnień nawierzchni i ściany oporowej. 

 

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). W Lublinie 

ulokowane są kompleksy magazynowe we wschodnich dzielnicach miasta w większości w SSE Euro-Park 

Mielec podstrefa Lublin. Inwestorami byli m. innymi Panattoni Europe, Raben Logistics Poland, MLP 

Group S.A. czy Goodman Lublin. W trakcie realizacji są inwestycje JJK Logistic Park Lublin, TBV Logistic 

Park, Orion Mełgiewska. 

Jak podaje w swoim raporcie Cushman&Wakefield Lublin to drugi co do wielkości rynek powierzchni 

magazynowych we wschodniej Polsce.  zasobów to 180 500 m2. Aktualnie w realizacji są obiekty                  

o powierzchni 43 000 m2. Wskaźnik pustostanów jest bliski zera. Czynsze nominalne wynoszą 3,30 do 

3,50 EUR/m2. 
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Popyt na powierzchnie magazynowe za Cushman&Wakfield. 

  
 

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 

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 

lubelskiego. Rozszerzenie badanego rynku pozwala na dokładniejsze określenie zależności cen 

transakcyjnych od upływu czasu. 

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 porównywalnym stopniu zurbanizowania są podobnie 

postrzegane przez inwestorów. Lokalizacja w Lublinie 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 125 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 lubelskiego. 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 05.09.2019 

Od najwcześniejszej transakcji 18.01.2016 

Od najpóźniejszej transakcji 17.06.2019 

Nachylenie równania trendu (b1) -0,20724 

Rzędna równania trendu (b0) 10 326 

Rodzaj trendu i charakter trendu bardzo lekko malejący 

Współczynnik korelacji (R) -9,2% 

Współczynnik determinacji (R2) 0,8% 

Cena najwcześniejsza z równania regresji 1 541 zł/m2 
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Cena najpóźniejsza z równania regresji 1 335 zł/m2 

Wymiar średni bezwzględny trendu (zł)/okres -207 zł/m2 

Okres badania rynku (lata) 2,73 

Wymiar względny trendu (%)/okres badania -13,4% 

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

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

Wymiar względny trendu (%)/rok -5,1% 

 

  

Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 1,026 jest mniejsza niż wartość teoret. 

statystyki t-Studenta(teoret.,alfa,n-2) wynoszącej 1,449. Prawdopodobieństwo przyjęcia występowania 

fałszywego trendu wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok. 30,67% i jest na poziomie 

wyższym niż założony poziom istotności wynoszący 0,15. Wymiar względny trendu (%)/rok wyrażony 

rok do roku, wynosi ok. -5,1%/rok i można określić go jako bardzo lekko malejący. Przedział ufności dla 

wyliczonego trendu, na założonym poziomie istotności 0,15 wynosi ok. ±7,2%. Oznacza to, że z 

prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu mieści się w granicach od -12,4%/rok do 

2,1%/rok. Powyższe oznacza, że na założonym poziomie istotności 0,15 można stwierdzić nieistotność 

statystyczną występowania trendu. 

W celu zbadania przydatności transakcji do procesu szacowania w podejściu porównawczym 

sprawdzono rozkład jednostkowych cen transakcyjnych zł/m2. 
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Wartość bezwzględna głównych parametrów wynosi: mediana 1337 zł/m2, dominanta – 884 

zł/m2, średnia – 1443 zł/m2. Miara skośności rozkładu to – 0,436 wskazuje na umiarkowaną 

skośność, a współczynnik zmienności – 45,7 % wskazuje na silne zróżnicowanie cen. Wskaźniki 

rozkładu cen wskazują, że rozkład cen wybranych transakcji ma charakter normalny. Pozwala to 

na zastosowanie wybranych transakcji do szacowania przy wykorzystaniu podejścia 

porównawczego. 

Zgodnie z treścią powołanych w opracowaniu przepisów prawa, wycena powinna polegać                             
na odniesieniu poszukiwanej wartości przedmiotu szacowania do cen transakcyjnych stosowanych 

w umowach przeniesienia praw majątkowych nieruchomości podobnych. Przed zawarciem 

bowiem takiej umowy, tak kupujący jak i sprzedający poszukują odnośników cenowych dla 

nieruchomości na rynku lokalnym.  

Decydujące znaczenie w doborze nieruchomości porównawczych będzie miała funkcja 

nieruchomości, a zwłaszcza jej trwałość w czasie.  

Nieruchomości porównawcze były objęte prawem użytkowania wieczystego i prawem własności. 

Najwyższe wartości osiągnęły transakcje z mieszaną funkcją biurowo-magazynową. Warto w tym 

miejscu zwrócić uwagę na znaczne różnice wartości transakcyjnych obiektów o podobnej wielkości 

i konstrukcji zróżnicowane pełnioną funkcją i stanem technicznym. Przedmiotowa nieruchomość 

należy do nieruchomości dobrze zlokalizowanej w stosunku do głównych szlaków 

komunikacyjnych.  

Dla określenia zachowań inwestorów na lokalnym rynku nieruchomości rozszerzono badanie 

rynku do terenu województw ościennych. W wyniku badania rynku stwierdzono, że zachowania 

inwestorów są na tyle zbieżne, że takie rozszerzenie obszaru badań jest uzasadnione.  

Lokalizacja przedmiotowej nieruchomości charakteryzuje się korzystnym położeniem tak dla 

funkcji użytkowej wynikającej z przeznaczenia zabudowy nieruchomości jak i funkcji wyznaczonej 

w studium zagospodarowania przestrzennego. Charakter nieruchomości daje możliwość 

użytkowania poszczególnych pomieszczeń przez szerokie grono podmiotów korzystających 

zarówno z pomieszczeń biurowych jak i pomieszczeń magazynowych lub przez jednego właściciela 

do własnych celów gospodarczych.  

OSZACOWANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Dobór metody wyceny. 

Z uwagi na wystarczającą ilość danych transakcyjnych w opracowaniu zastosowano metodę 

korygowania ceny średniej w podejściu porównawczym. 

Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości przy pomocy powyższej metody pozwala na 

uwzględnienie w podstawowym zakresie wpływu sposobu użytkowania, lokalizacji, funkcji 

nieruchomości określonej w planie zagospodarowania przestrzennego i stanu koniunktury na 

rynku nieruchomości na jej wartość przy uwzględnieniu ograniczeń podanych powyżej. Biorąc pod 

uwagę obecny stan prawny nieruchomości oraz dostępną wiedzę o transakcjach wartość 

nieruchomości oszacowana podejściem porównawczym powinna być najbardziej właściwa do 

określenia jej wartości rynkowej. Zastosowanie podejścia porównawczego jest zgodne                              

w szczególności z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207; poz. 2109). 

OKREŚLENIE WYBORU PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI. 

Metoda korygowania ceny średniej 

Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku właściwego ze 

względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej kilkanaście nieruchomości 
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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 szacuje się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych 

współczynnikami korygującymi wartości przypisane poszczególnym cechom tych nieruchomości. 

Etapy postępowania przy wykorzystaniu wybranej metody. 

Określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość, poprzez ustalenie 

rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych. 

Ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na rynku lokalnym wraz   

z określeniem wag cech rynkowych. 

Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynkowych. 

Określenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru transakcji przyjętych do analizy lub z grupy nieruchomości 

reprezentatywnych (próbki reprezentatywnej). 

Określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako: 










śrśr C

C

C

C maxmin ,  

Cmin = Cśr – δ, 

Cmax = Cśr + δ. 

gdzie: δ – odchylenie standardowe. 

Oszacowanie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 
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gdzie: 
ui   oznacza wielkość i- tego współczynnika odzwierciedlającego wpływ danej cechy na  
   wartość nieruchomości. 
n  liczba współczynników odpowiadająca określonej wcześniej liczbie cech rynkowych  nieruchomości. 

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wycena nieruchomości, które są lub 

mogą być przedmiotem obrotu ma być przeprowadzona przez rzeczoznawcę na podstawie jej 

wartości rynkowej. Definicję wartości nieruchomości przyjęto według art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Wartość nieruchomości oszacowano               

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i przytoczonych wyżej metod i założeń. 

Do porównań przyjęto nieruchomości o podobnej funkcji planistycznej oraz zbliżonej lokalizacji      

o porównywalnym, z przedmiotową nieruchomością sąsiedztwie. Z naturalnych względów badane 

transakcje spływają do bazy danych oferowanych przez ośrodki danych geodezyjnych z pewnym 

opóźnieniem. Dlatego bada się wpływ upływu czasu na zmienność notowanych cen 

transakcyjnych. 

 

Cechy rynkowe przedmiotowej nieruchomości: 

POZYTYWY:  dobra lokalizacja i dojazd, niezbędna infrastruktura techniczna, 

NEGATYWY: brak możliwości rozbudowy, dojazd do nieruchomości działką, w której właściciel praw do 

nieruchomości wycenianej posiada udziały, słaba jakość posadzek powierzchni magazynowej. 

OSZACOWANIE WARTOŚCI. 

W celu właściwego oszacowania wielkości wag cech wykorzystano arkusz kalkulacyjny 

autorstwa rzeczoznawcy majątkowego T. Kotrasińskiego. 
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Analizy dokonano w oparciu o 14 transakcji nieruchomościami podobnymi obejmującymi 

nieruchomości zabudowane obiektami o funkcji zbieżnej z nieruchomością wycenianą, które 

odbyły się na wyżej określonym obszarze. Jako wyjściowe do badania przyjęto cechy takie 

jak: data transakcji, lokalizacja (w rosnącej skali od 1 do 3), stan techniczny (w rosnącej 

skali od 1 do 3), powierzchnia użytkowa, powierzchnia składnika gruntowego, wskaźnik 

zabudowy (iloraz Pu/Pg), rodzaj prawa do nieruchomości (własność-2, puw-1) oraz aktualną 

funkcję nieruchomości (skala od 1 do 3). Najwyżej ocenianą funkcją jest funkcja  

przemysłowo-usługowa. Po wykonanej analizie z użyciem narzędzi ekonometrycznych 

okazało się, że za wyjątkiem cech ilościowych powierzchni użytkowej i powierzchni działki 

Pozostałe cechy spośród badanych są istotne 

Wykaz transakcji porównawczych z wykazem cech istotnych. 

Miasto/Gmina 
Cena 

 1 mkw pu 
Data transakcji Pu/Pd Lokalizacja Funkcja Stan 

Lublin 1 298,75 19.04.2017 0,278 2 1 2 

Lublin 1 300,36 04.06.2018 0,274 3 1 2 

Lublin 1 319,80 16.09.2016 0,213 2 1 2 

Biłgoraj 1 328,22 03.03.2016 0,419 1 2 2 

Lublin 1 405,58 02.11.2016 0,168 2 1 2 

Rzeszów 1 765,17 18.07.2018 0,363 3 3 2 

Dęblin 1 854,70 30.08.2017 0,072 2 2 2 

Siedlce 1 897,44 28.09.2018 0,101 2 1 2 

Lublin 2 113,04 25.11.2016 0,431 3 2 3 

Lublin 2 113,79 19.05.2016 0,167 2 1 3 

Lublin 2 337,66 05.05.2016 0,061 3 2 3 

Lublin 2 413,99 11.01.2017 0,188 1 1 3 

Stalowa Wola 2 551,02 15.07.2016 0,343 3 3 3 

Lublin 1 900,66    17.06.2019 0,345 2 2 2 

Nieruchomość wyceniana 

Lublin x 05.09.2019 0,432 3 2  

Cechy i ich 
gradacja 

wartość ilościowa 
Rosnąco od 

1-4 
Rosnąco od 1-3 

Rosnąco od   
1-3 

Rosnąco od 
1-3 

 

Szczegółowe dane nieruchomości porównawczych są w posiadaniu autora opracowania. 

Równanie regresji wartości nieruchomości ze względu na jej cechy rynkowe ma postać:      

Y = -21860,03 + 0,51 x Data transakcji -1136,18 x Pu/Pd -154,56 x Lokalizacja + 276,02 x Funkcja + 

915,5 x Stan 

Określony powyższym równaniem model charakteryzuję się wysokimi parametrami sprawności.  

 

Parametr Wartość 

n Liczba przypadków 14 

k Liczba zmiennych 5 

df Liczba stopni swobody 8 

F Statystyka F istotności regresji 61,41 

R2 Współczynnik determinacji 97,5% 

Ř2 Skorygowany współczynnik determinacji 95,9% 

MAPE Średni błąd procentowy 3,0% 

RMSE Standardowy błąd oszacowania 89,94 zł 

MAE Średni błąd bezwzględny 55,26 zł 

Max MAPE Maksymalny błąd procentowy 6,4% 

Max MAE Maksymalny błąd bezwzględny 144,29 zł 
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Rozstęp cenowy rynku (ΔC) wnosi: 

Parametr Empiryczny Estymowany  
Dla założonych  
 
Poziomu istotności – 15% 
Poziomu ufności – 85% 

 Cena minimalna 1 299 zł 771 zł 

Cena maksymalna 2 551 zł 3 576 zł 

ΔC 1 252 zł 2 805 zł 

 
Wartości wag cech rynkowych. 

L.P Cechy rynkowe: 
Abs % waga 
cechy w ΔC: 

Przedział 
ufności 

wagi cechy 
(±) 

p-value 
Istotność 

cechy przy α 
= 0,15 

1 Data transakcji 21,67% 5,61% 0,03% istotna 

2 Pu/Pd 14,98% 4,78% 0,11% istotna 

3 Lokalizacja 11,02% 4,81% 0,65% istotna 

4 Funkcja 19,68% 4,80% 0,02% istotna 

5 Stan 32,64% 3,63% 0,00% istotna 

  Σ 100,0%    
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Wartosci prognozowane

Współczynnik determinacji (R2) = 97,5%; Średni błąd bezwzględny (MAE) = 55 zł; 

Średni błąd procentowy (MAPE) = 3%

wartości prognozowane vs. obserwowane linia wartości modelu

dolny przedział predykcji dla 1-α = 0,85 górny przedział predykcji dla 1-α = 0,85

dolny przedział ufności średniej dla 1-α = 0,85 górny przedział ufności średniej dla 1-α = 0,85
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Parametry wycenianej nieruchomości. 

L.p. Zmienna Stan cechy 

1 Data transakcji 2019.05.05 

2 Powierzchnia działki(ek) 8011,00 

3 Powierzchnia użytkowa 3076 

4 Pu/Pd 0,432 

5 Prawo 1 

6 Lokalizacja  2     

7 Funkcja 1 

8 Stan 2 

 

Wynik szacowania. 

L.p. Cechy rynkowe: 
Waga 
cechy 

Wartości współczynników korygujących 

Min   Max. Szacowana 

1 Data transakcji 21,7% 0,091 ÷ 0,424 43590 0,412 

2 Pu/Pd 15,0% 0,063 ÷ 0,293 0,432 0,062 

3 Lokalizacja 11,0% 0,046 ÷ 0,216 2 0,131 

4 Funkcja 19,7% 0,083 ÷ 0,385 1 0,083 

  Suma: 100,0% 0,422 ÷ 1,956 0,826 
        

        średnia: 1 829 zł 
   współczynnik korygujący: 0,826 

        Cena 1 mkw pu: 1 510 zł 
 

Wynik został zaokrąglony do pełnych złotych. 

L.p. Parametr 
ceny 

nieskorygowane 
ceny 

skorygowane 

1 średnia cen 1 829 zł 1 510 zł 

2 przedział ufności średniej 170,35 zł 27,14 zł 

3 przedział ufności w % 9,3% 1,8% 

4 dolny przedział ufności średniej 1 658 zł 1 483,22 zł 

5 górny przedział ufnosci średniej 1 999 zł 1 537,51 zł 

6 odchylenie standardowe cen 442,8 zł 70,6 zł 

7 współczynnik zmienności cen 24,2% 4,7% 

8 
stosunek wspólczynników zmienności 
cen nieskorygowanych i 
skorygowanych 

5,2-krotne zmniejszenie 
współczynnika zmienności cen 

skorygowanych 
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Do obliczenia wartości rynkowej nieruchomości przyjęto sumę powierzchni budynku magazynowego        

z zapleczem biurowym oraz połowy powierzchni wiaty magazynowej. Wartość rynkowa zdefiniowanej 

w opracowaniu nieruchomości zabudowanej wynosi: 

Wr= Cj x Wj = 1510 zł/m2 x 3076 m2 = 4 644 760,00 zł 

Wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowano w podejściu porównawczym 

metodą korygowania ceny średniej.  

Na lubelskim rynku nieruchomości niezabudowanych dominują transakcje gruntami o funkcji 

mieszkaniowej i usługowej. Grunty komercyjne o funkcji usługowo-handlowej osiągają najwyższe ceny 

w miejscach o dogodnym dostępie komunikacyjnym i wysokim stopniu zurbanizowania. Grunty 

usługowo-przemysłowe najwyższe ceny osiągnęły w strefach aktywizacji gospodarczej miasta 

związanych z podstrefą Lublin Specjalnej Strefy Ekonomiczne Mielec, gdzie realizowane są inwestycje 

wielkopowierzchniowe. Działki o mniejszej powierzchni, położone w strefach peryferyjnych miast 

osiągają niższe ceny. Analogicznie jak w przypadku nieruchomości zabudowanej w oparciu o analizę 

rozszerzonego rynku dokonano na wstępie analizy zmian cen transakcyjnych w czasie. Analizą objęto 22 

transakcje nieruchomościami o zbliżonym przeznaczeniu zawartymi na obszarze obrębu Wrotków. 

 

L.p. Parametr / Data wyceny 05.09.2019 

1. Od najwcześniejszej transakcji 02.09.2016 

2. Od najpóźniejszej transakcji 20.12.2018 

3. Rozstęp czasowy (dni) 839 

4. Nachylenie równania trendu (b1) -0,00307 

5. Rzędna równania trendu (b0) 292 

6. Rodzaj trendu i charakter trendu bardzo słaby trend malejący 

7. Współczynnik korelacji (R) -0,7% 

8. Współczynnik determinacji (R2) 0,0% 

9. Cena najwcześniejsza z równania regresji 161 zł/m2 

10. Cena najpóźniejsza z równania regresji 159 zł/m2 

11. Wymiar średni bezwzględny trendu (zł)/okres -3 zł/m2 
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12. Okres badania rynku (lata) 2,30 

13. Wymiar względny trendu (%)/okres badania -1,6% 

14. Wymiar względny trendu (%)/dzień 0,00% 

15. Wymiar względny trendu (%)/mies. -0,1% 

16. Wymiar względny trendu (%)/rok -0,7% 

 

 

  

 Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 0,032 jest mniejsza niż wartość teoret. 

statystyki t-Studenta(teoret.,alfa,n-2) wynoszącej 1,497. Prawdopodobieństwo przyjęcia występowania 

fałszywego trendu wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok. 97,46% i jest na poziomie 

wyższym niż założony poziom istotności wynoszący 0,15. Wymiar względny trendu (%)/rok wyrażony 

rok do roku, wynosi ok. -0,7%/rok i można określić go jako bardzo słaby trend malejący. Przedział ufności 

dla wyliczonego trendu, na założonym poziomie istotności 0,15 wynosi ok. ±32,4%. Oznacza to, że                

z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu mieści się w granicach od -33,1%/rok do 

31,7%/rok.  

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

występowania trendu. 

W celu zbadania przydatności transakcji do procesu szacowania w podejściu porównawczym 

sprawdzono rozkład jednostkowych cen transakcyjnych zł/m2. 
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Wartość bezwzględna głównych parametrów wynosi: mediana 167,00 zł/m2, dominanta – 169,00 zł/m2, 

średnia – 152,00 zł/m2. Miara skośności rozkładu to - 0,276 wskazuje na słabą skośność,                                        

a współczynnik zmienności – 44,6 % wskazuje na silne zróżnicowanie cen. Wskaźniki rozkładu cen 

wskazują, że rozkład cen wybranych transakcji ma charakter normalny. Pozwala to na zastosowanie 

wybranych transakcji do szacowania przy wykorzystaniu podejścia porównawczego. 

Z uwagi na odnotowaną małą ilość transakcji nieruchomościami objętymi prawem użytkowania 

wieczystego do analizy i szacowania wybrano transakcje prawem własności. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wynik szacowania będzie iloczynem wyszacowanego prawa własności i współczynnika 

korygującego obliczonego wg poniższego wzoru: 

   

𝑊𝑘 =  (1 −
𝑆𝑟

𝑅
) ∗ 

𝑡

𝑇
+  0,25 ∗

𝑇 − 𝑡

𝑇
 

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, nie mniejsza jednak  

niż 0,09 i nie większa niż 0,12 

 

Nieruchomości porównawcze były objęte prawem własności. Najwyższe wartości osiągnęły transakcje     

z mieszaną funkcją produkcyjno-biurowo-magazynową. Dla określenia zachowań inwestorów na 

lokalnym rynku nieruchomości przyjęto transakcje z obrębu Wrotków w Lublinie.  

Oszacowania dokonano w oparciu o 11 wybranych transakcji nieruchomościami podobnymi objętymi 

prawem własności. 

Jako wyjściowe do badania przyjęto cechy takie jak: data transakcji, lokalizacja (w rosnącej skali od 1 do 

3), powierzchnia, dostęp do drogi oraz przeznaczenie (w rosnącej skali od 1 do 3). Po wykonanej analizie 

z użyciem narzędzi ekonometrycznych okazało się, że tylko cecha „powierzchnia” okazała się nieistotna. 

Wykaz transakcji porównawczych z wykazem cech istotnych. 

Ulica 
Cena  
1 m2 

Data 
transakcji 

Dostęp do 
drogi 

Przeznaczenie  Lokalizacja 

Diamentowa 79,34 20.07.2017 1 1 3 

Diamentowa 83,1 07.06.2017 1 1 3 

Nałkowskich 112,44 20.12.2018 2 1 2 

Nałkowskich 166,67 30.11.2016 2 1 2 

Nałkowskich 167,43 23.11.2018 2 3 2 

Nałkowskich 170,29 23.11.2018 2 3 2 

Inżynierska 179,19 27.07.2018 2 3 2 

Nałkowskich 188,05 08.11.2018 2 3 2 

Diamentowa 200 16.03.2017 2 1 3 

Wolińskiego 215 23.10.2017 2 3 3 

Rodakiewicza 235 31.05.2017 2 3 3 

Nieruchomość wyceniana 

Zemborzycka X 05.05.2019 8011  2 

Cechy i ich gradacja wartość ilościowa 
jakościowa 

(rosnąco od 1 do 2) 
jakościowa (rosnąco od 

1 do 3) 

jakościowa 
(rosnąco od 1 do 

3) 
 

Równanie regresji wartości nieruchomości ze względu na jej cechy rynkowe ma postać:      

Y = 2809,69 -0,07 x Data transakcji + 101,39 x Dostęp do drogi + 25,26 x Przeznaczenie + 26,69 x 

Lokalizacja 

Określony powyższym równaniem model charakteryzuję się wysokimi parametrami sprawności.  
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Parametr Wartość 

n Liczba przypadków 11 

k Liczba zmiennych 4 

df Liczba stopni swobody 6 

F Statystyka F istotności regresji 73,05 

R2 Współczynnik determinacji 98,0% 

Ř2 Skorygowany współczynnik determinacji 96,6% 

MAPE Średni błąd procentowy 2,8% 

RMSE Standardowy błąd oszacowania 9,37 zł 

MAE Średni błąd bezwzględny 4,78 zł 

Max MAPE Maksymalny błąd procentowy 8,3% 

Max MAE Maksymalny błąd bezwzględny 15,64 zł 

 

Ujemna wartość wagi cechy oznacza, że cecha jest destymulantą.      

p-value oznacza prawdopodobieństwo, że uzyskana waga cechy jest nieistotna statystycznie.      

Empiryczny i estymowany rozstęp cenowy rynku (ΔC)  
Parametr Empiryczna Estymowana  15% - założony poziom istotności 

Cena minimalna 79 zł 18 zł  85% - założony poziom ufności 

Cena maksymalna 235 zł 248 zł      

ΔC 156 zł 230 zł      

 

Wartości wag cech rynkowych. 

L.p. Cechy rynkowe: 
Abs % waga 
cechy w ΔC: 

Przedział 
ufności wagi 

cechy (±) 
p-value 

Istotność cechy 
przy α = 0,15 

1 Data transakcji 22,31% 8,99% 0,64% istotna 

2 Dostęp do drogi 44,10% 7,23% 0,01% istotna 

3 Przeznaczenie 21,97% 5,68% 0,07% istotna 

4 Lokalizacja 11,61% 6,58% 2,70% istotna 

  Σ 100,0%    

Data transakcji
-22,31%

Dostęp do drogi
44,10%

Przeznaczenie
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11,61%
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Parametry wycenianej nieruchomości. 

L.p. Zmienna Stan cechy 

1 Data transakcji 2019.09.05 

2 Powierzchnia działek 8011,00 

3 Dostęp do drogi 2 

4 Przeznaczenie 2 

5 Lokalizacja 2 

 

Wynik szacowania. 

L.p. Cechy rynkowe: 
Waga 
cechy 

Wartości współczynników korygujących 

Min   Max. Szacowana 

1 Data transakcji 22,3% 0,024 ÷ 0,338 43713 -0,084 

2 Dostęp do drogi 44,1% 0,048 ÷ 0,668 2 0,668 

3 Przeznaczenie 22,0% 0,024 ÷ 0,333 2 0,240 

4 Lokalizacja 11,6% 0,013 ÷ 0,176 2 0,078 

  Suma: 100,0% 0,108 ÷ 1,516 0,902 
        

        średnia: 163,32 zł 
   współczynnik korygujący: 0,902 

        Cena 1 m2: 147,35 zł 

 

Wyszacowana wartość jednostkowa prawa użytkowania wieczystego oszacowana w oparciu o wartość 

prawa własności wynosi: 

𝑊𝑘 =  (1 −
3

10
) ∗  

72

99
+  0,25 ∗

99 − 72

99
= 0,577 

 

Wjg = 147,35 zł/m2 * 0,577 = 85,06 zł/m2 

 

Analogiczną wartość jednostkową przyjęto do oszacowania wartości udziałów w nieruchomości 

objętej KW nr LU1I/00196185/8. 

 

RAPORT Z WYCENY 

Wartość rynkowa nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 55H zaokrąglona do 
1000 zł wynosi na dzień wyceny: 

4 645 000,00 PLN 
słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych. 

W tym wartość prawa użytkowania wieczystego działek nr 6/36 wynosi: 

Wpuw = 85,06 zł/m2 * 8011 m2 = 681 415,66 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 = 85,06 zł/m2 * 5417 m2 * 1183/5417 = 100 625,98 zł  
słownie: sto tysięcy sześćset dwadzieścia pięć zł 98/100. 
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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 pomieszczeń. Wyceniana nieruchomość położona jest             

w strefie zabudowy komercyjnej dobrze skomunikowanej z siecią dróg lokalnych i wojewódzkich.. 

KLAUZULE 

Uwzględniając ryzyka towarzyszące nieruchomości potencjalny okres ekspozycji  nieruchomości              

na rynku wymagany dla osiągnięcia WR ocenia się jako nie krótszy, niż 6 miesięcy.  

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

przedmiotem sprzedaży 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 września 2019 r. 

 

 

Z A Ł Ą C Z N I K I 

 

• Kopia mapy ewidencyjnej. 

• Kopie wypisów z rejestru gruntów i kartoteki budynków. 

• Treść ksiąg wieczystych (zrzut z portalu Ministerstwa sprawiedliwości. 
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