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określający wartość rynkową praw do nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oznaczonej, jako działka nr 437/420 o powierzchni 5080 m2, obręb Mikulczyce KW          
nr GL1Z/00000831/7. Nieruchomość położona jest w Zabrzu przy ul. Kopalnianej. 
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NIERUCHOMOŚCI  AD Market Sp. z o.o. w upadłości. 
   
CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej 

przedmiotowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży. 
   MIEJSCE I DATA 
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Gliwice, 24 października 2017 r. 
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WYCIĄG  Z  OPERATU  SZACUNKOWEGO 
 

PRZEDMIOT   
WYCENY: 

określający wartość rynkową praw do nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
oznaczonej, jako działka nr 437/420 o powierzchni 5080 m2, obręb Mikulczyce 
KW nr GL1Z/00000831/7. Nieruchomość położona jest w Zabrzu przy ul. Kopal-
nianej. 

 

CEL  I  ZAKRES  
WYCENY: 

Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej przedmioto-
wej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży. 

WARTOŚĆ  RYNKOWA  
PRAW DO 
NIERUCHOMOŚCI: 

 

207 500,00 zł 

słownie zł: dwieście siedem tysięcy pięćset  

MIEJSCE I DATA  
OKREŚLENIA 
WARTOŚCI: 

Gliwice, 24 października 2017 r.  

OPIS PRZEDMIOTU 
WYCENY: 

 

Nieruchomość położona jest w północnej części Zabrza w dzielnicy Mikulczyce 
nieopodal gra-nicy z dzielnicą Rokitnica w sąsiedztwie nieruchomości o funkcji 
magazynowej, mieszalnej, rekreacyjnej oraz rolnej. Nieruchomość niezabudo-
wana, porośnięta gęstymi krzewami, trawami oraz drzewami (topola, brzoza, 
wierzba). We fragmencie południowym użytkowana rolniczo. W płn.-wschodnim 
fragmencie pozostałość po murowanej budowli. Na terenach usytuowanych w 
odległości ok, 300 m na północ zlokalizowane są tereny Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Odległość do centrum Zabrza ok. 6,5 km. Dojazd ulicami 
o nawierzchni asfaltowej. Brak zjazdu z ul. Kopalnianej. Działka nieuzbrojona. 
 

AUTOR   
OPRACOWANIA  : 

mgr inż. Krzysztof Krzywicki, Rzeczoznawca Majątkowy 

uprawnienia Nr 1347 nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

mailto:krzywicki.krzysztof@gmail.coml
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona 

w Zabrzu przy ul. Kopalnianej w dzielnicy Mikulczyce. 

Obręb: Mikulczyce 

Udział 
Forma władania 

Dane osoby fizycznej/instytucji 

1/1 właściciel AGD Market Sp. z o.o. w upadłości. 

Działki ewidencyjne: 1    

Obręb Nr działki Powierzchnia [ha] Nr KW 

Mikulczyce 437/420 0,5080 GL1Z/00000831/7 

 

Wycenie podlega prawo własności w/w działki. 

 

Żródło: SIOT Zabrze 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

Podstawa  formalna 

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi zlecenie Syndyka AGD Market Sp. z o.o. 

w upadłości Pana Marcina Żurakowskiego dla Krzysztofa Krzywickiego - Rzeczoznawcy Ma-

jątkowego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Doradczo Handlowa 

„TAXER” Krzysztof Krzywicki, 44 - 117 Gliwice, ul. Saturna 6/24. 
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Autor operatu szacunkowego 

mgr inż. KRZYSZTOF KRZYWICKI, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe          

nr 1347  w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Gospodarki Prze-

strzennej i Budownictwa, członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. 

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. 

ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE, SZCZEGÓLNIE DLA PUBLIKACJI, WYKONYWANIA 

PRZEDRUKÓW, KOPII I WYKORZYSTANIA NIEZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM. 

OPRACOWANIE JEST OBJĘTE KLAUZULĄ POUFNOŚCI NA ŻYCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Podstawy  materialnoprawne 

Przepisy podstawowe: 

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

z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 1218, Dz.U. z 2010, 

Nr 102, poz. 651).  

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

mości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 2004 nr 207, poz. 2109 wraz z późn. 

zm. Dz.U.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządz. jw. z 

14.07.2011r. (Dz. U. z 11.08.2011) 

Przepisy uzupełniające: 

Przy wycenie, jako przepisy uzupełniające, zastosowano następujące przepisy i normy praw-

ne: 

  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. nr 19 poz. 147 z 

późniejszymi zmianami); 

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2003 nr 80 poz. 717) 

Źródła danych merytorycznych  

Materiały informacyjne z portalu miejskiego ora Wydziału Geodezji UM w Zabrzu. 

Treść księgi wieczystej z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Ustalenia dokonane według zakresu rzeczowego w trakcie wizji lokalnej na terenie nierucho-

mości w dniu 24 października 2017 roku. W trakcie wizji dokonano oględzin nieruchomości, 

identyfikacji z przynależnymi dokumentami oraz pozyskano inne informacje dotyczące nieru-

chomości, a mogące mieć wpływ na ustalenie wartości szacowanego praw. 

Badanie zasobów dokumentów Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej                   

i Kartograficznej województwa śląskiego przeprowadzone przez rzeczoznawców majątkowych 



  str. 6 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   

- sygnatariuszy umowy o wzajemnej współpracy i wymianie danych rynkowych przy wykorzy-

staniu systemu „PARTNER” - obsługiwanego oprogramowaniem „Walor”. 

 

3. DATA  SPORZĄDZENIA  WYCENY 

Data sporządzenia wyceny:                                                                                              25 października 2017 r. 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:  25 października 2017 r. 

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:               25 października 2017 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości:                                                24 października 2017 r. 

 

4. OPIS I CHARAKTERYSTYKA  NIERUCHOMOŚCI. 

Nieruchomość położona jest w północnej części Zabrza w dzielnicy Mikulczyce nieopodal gra-

nicy z dzielnicą Rokitnica w sąsiedztwie nieruchomości o funkcji magazynowej, mieszalnej, 

rekreacyjnej oraz rolnej. Nieruchomość niezabudowana, porośnięta gęstymi krzewami, trawa-

mi oraz drzewami (topola, brzoza, wierzba). We fragmencie południowym użytkowana rolni-

czo. W płn.-wschodnim fragmencie pozostałość po murowanej budowli. Na terenach usytuow-

anych w odległości ok, 300 m na północ zlokalizowane są tereny Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Odległość do centrum Zabrza ok. 6,5 km. Dojazd ulicami o nawierzchni asfal-

towej. Brak zjazdu z ul. Kopalnianej. Działka nieuzbrojona. 

 

 

Żródło: Openstreetmap. 
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Uwarunkowania planistyczne 

Zgodnie z ustaleniami UCHWAŁY NR XLIII/562/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 wrze-

śnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta, nieruchomość położona 

jest na terenie oznaczonym symbolem A.29.PP.SM.UR z podstawowym przeznaczeniem - 

tereny zabudowy przemysłowej, tereny składów i magazynów, tereny drobnej wytwórczości. 

………………………………………………………………………………………………………… 

§ 15 
TERENY ZABUDOWY PRZEMYSŁOWEJ oznaczone symbolem – PP; TERENY SKŁĄDÓW I MAGAZYNÓW 

oznaczone symbolem – SM; TERENY DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCIoznaczone symbolem – UR 
 

obejmują: 
1. Przeznaczenie terenów: 

1)  symbol literowy – PP, SM, UR; 
2)  określenie przeznaczenia:  

  PP – tereny zabudowy przemysłowej; 
  SM – tereny składów i magazynów; 
  UR – tereny drobnej wytwórczości. 
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1)  zakaz stosowania od strony ulicy publicznej ogrodzenia z prefabrykowanych przęseł betonowych; 
2)  dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury; 
3)  dopuszcza się lokalizowanie zieleni urządzonej związanej z funkcją terenu. Tereny te nie muszą stanowić 

zieleni ogólnodostępnej; 
4)  dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej oraz garaży w tym podziemnych; 
5)  dopuszcza się lokalizację urządzeń reklamowych zgodnie z ustaleniami §40 ust.4; 
6)  dopuszcza się w ramach zieleni urządzonej wprowadzenie sposobu zagospodarowania typowego dla rekre-

acyjnej zieleni urządzonej (np.: boiska do gier zespołowych i inne obiekty związane z wypoczynkiem i rekre-
acją ); 

7)   dopuszcza się wprowadzanie zieleni pnącej w sposób łagodzący przemysłową formę obiektu; 
8)  dopuszcza się dopuszcza się obsadzanie ogrodzeń roślinami pnącymi, w tym zimozielonymi oraz stosowanie 

wzdłuż płotów szpalerów drzew i żywopłotów; 

1)    dopuszcza się lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego – hoteli pracowniczych przy zachowaniu 
standardów właściwych dla obiektów przeznaczonych do stałego pobytu ludzi i pod warunkiem nie wprowa-
dzenia ograniczeń na terenach sąsiednich w wykorzystaniu zgodnym ze wskazanymi funkcjami. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakaz lokalizowania składowisk odpadów; 
2) zakaz unieszkodliwiania odpadów; 
3) zakaz zbierania i odzysku odpadów niebezpiecznych za wyjątkiem pojazdów wycofanych z eksploatacji, zu-

żytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;  
4) zakaz lokalizacji inwestycji powodującej przekroczenie standardów jakości środowiska właściwych dla wska-

zanego w ustaleniach przeznaczenia terenu; 
5) nakaz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych; 
6) w zakresie ochrony powietrza: 

a) nakaz stosowania ekologicznych nośników energii, nowoczesnych urządzeń  
i technologii dot. nowych przedsięwzięć; 

b) zakaz realizacji usług i wszelkich działalności, które mogą powodować emisję substancji do powie-
trza w stopniu przekraczającym dopuszczalne wartości stężeń tych substancji w powietrzu, okre-
ślone w przepisach odrębnych; 

4. parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: 
1)  nakaz zaprojektowania i zrealizowania odpowiedniej liczby ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samo-

chodów, wynikającej z charakteru funkcjonalno-użytkowego inwestycji wg ustaleń §32. 
 

§ 70 
 

A.29.PP,SM,UR 
1. Przeznaczenie terenów: 

1)  symbol jednostki strukturalnej: A 
2)  numer jednostki funkcjonalnej planu: 29 
3)  symbol terenu: PP, SM, UR 
4)  określenie przeznaczenia terenu: 
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  a) funkcja podstawowa: 
– przemysł; 
– składy i magazyny; 
– drobna wytwórczość; 

  b) funkcja uzupełniająca: 
  – usługi towarzyszące; 
  – usługi administracji; 

– usługi handlu; 
– nauka i technika; 
– usługi turystyki; 
– usługi gastronomii; 

  – usługi inne; 
  – obsługa komunikacji samochodowej; 
  – zieleń urządzona; 
  – zieleń izolacyjna; 
  – infrastruktura techniczna; 

– infrastruktura komunikacyjna; 
5)  symbol strefy: SEW, SES, STZ 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) nakaz kształtowania budynków w ramach kompleksów zabudowy w sposób zharmonizowany w zakresie 

kolorystyki elewacji, materiałów wykończeniowych; 
2)  nakaz grupowania miejsc i obiektów gospodarczych oraz budynków garażowych w kompleksy o jednolitej 

formie architektonicznej oraz w sposób zharmonizowany w  zakresie kolorystyki elewacji, materiałów wy-
kończeniowych; 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 
1)  powierzchnia zabudowy: 
 a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy/WIZ/    – 50%; 

b) powierzchnia biologicznie czynna – niemniej niż 25% działki lub zespołu sąsiadujących ze sobą działek 
do których inwestor posiada tytuł prawny  w granicach jednostki funkcjonalnej planu; 

2)  linia zabudowy: 
 a) nieprzekraczalna linia zabudowy /z wyjątkiem infrastruktury technicznej/: 

tiret 1) od strony ulicy oznaczonej symbolem A.KDL.01.1/2 – 6,00m od linii rozgraniczającej ulic; 
tiret 2) od strony ulicy oznaczonej symbolem A.KDZ.01.1/4 – 6,00m od linii rozgraniczającej ulic; 
tiret 3) od strony ulicy oznaczonej symbolem KDG.03.2/2 – w linii rozgraniczającej strefę SEW 
tiret 4) od południowej granicy planu (istniejące tereny  kolejowe) – 10,00m  od granicy terenu; 

3)  gabaryty zabudowy: 
a) maksymalna wysokość zabudowy – 15,00 m - dopuszcza się przekroczenie wysokości  i indywidualny 
sposób kształtowania zabudowy  wynikający z wymogów technologicznych realizowanych budynków (lub 
ich zespołów); 

4)  geometria dachu:  
a) dopuszcza się stosowanie dowolnej geometrii dachów, przy czym nakazuje się ujednolicenie sposobu 
kształtowania płaszczyzn dachu w ramach jednostki  funkcjonalnej; 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1)  dojazd poprzez układ komunikacyjny oznaczony na rysunku planu symbolem A.KDL.01.1/2 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 
1)  dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej – w.1 w drodze A.KDL.01.1/2 (ul. 

Kopalniana)   
2)  dopuszcza się odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – ks.1 w drodze 

A.KDL.01.1/2 (ul. Kopalniana) lub jeśli wystąpi taka potrzeba, (w zależności od rodzaju lokalizowanych tu 
zakładów i usług), dopuszcza się budowę nowego kanału sanitarnego – ks.4, poprowadzonego wzdłuż to-
rów kolejowych 

6. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty planistycznej 
1) stawka wynosi 30%. 

 

Stan  prawny  nieruchomości. 

Stan prawny nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny ustalono na postawie treści księgi 

wieczystej nr GL1Z/00000831/7. Z treścią ksiąg autor opracowania zapoznał się na portalu 

Ministerstwa (kopie księgi w załącznikach). Księga zawiera między innymi: 

Dział I. Oznaczenie nieruchomości. 



  str. 9 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   

Obręb: Mikulczyce. Nr działki 437/420, ul. Kopalniana. Sposób korzystania - podwórze. Ob-

szar 0,5080 ha. 

Dział II. Własność. 

Właścicielem nieruchomości jest AGD Market Sp. z o.o. w upadłości. 

Dział III. Prawa, roszczenia i ograniczenia. 

Ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością. Treść wpisu: Prawo odkupu nieruchomości 

przysługujące agencji nieruchomości rolnych z siedzibą w warszawie na rzecz Skarbu Pań-

stwa w okresie 5-ciu lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji. (Zapis nieaktualny) 

Dział IV. Hipoteki. 

Hipoteka przymusowa. Suma 743 872,39 (siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset sie-

demdziesiąt dwa 39/100). Wierzytelność wynikająca z aktu notarialnego – oświadczenie          

o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego opatrzo-

nego klauzulą wykonalności postanowieniem o sygn. akt ii co 2256/17 z dnia 13 lipca 2017 

roku (akt notarialny - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 

kodeksu postępowania cywilnego opatrzony klauzulą wykonalności postanowieniem o sygn. 

akt ii co 2256/17 z dnia 13 lipca 2017 roku). Wierzyciel: Samsung Electronics Polska spółka     

z ograniczoną odpowiedzialnością 

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

 
 

Rodzaj nieruchomości, charakter i cechy nieruchomości stanowiących przedmiot wy-

ceny.  

Działka nieogrodzona, porośnięta trawami, krzewami i samoistnie zasianymi drzewami. Teren 

płaski. Kształt zbliżony do czworokąta. Dostęp drogami o nawierzchni asfaltowej. Działka po-

łożona bezpośrednio przy ul. Kopalnianej. Sieci uzbrojenia terenu w przylegającej ulicy. Poło-

żenie w sąsiedztwie zabudowy o funkcji magazynowo składowej, terenów działek rekreacyj-

nych oraz terenów rolnych. Nieruchomość położona na południe od dużego kompleksu inwe-

stycyjnego. 

 

Lokalizacja i czynniki środowiskowe.  

Nieruchomość położona są w strefie peryferyjnej miasta w dzielnicy Mikulczyce. Stopień urba-

nizacji nie ma negatywnego wpływu na zwiększone zanieczyszczenie środowiska. Stwierdzo-

no brak czynników środowiskowych ograniczających ewentualne inwestycje. W przypadku 

zagospodarowania nieruchomości mogącego wpłynąć na środowisko naturalne na danym 

terenie, będzie wymagane wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia. 
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Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej  

Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane są w ulicy Kopalnianej, do 

której nieruchomość przylega. Ulica stanowi składnik układu komunikacyjnego miasta 

 
Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości  

W bezpośrednim sąsiedztwie obiekty magazynowo składowe i obiekty o funkcji usługowo-

rzemieślniczej. Po przeciwnej stronie ulicy tereny ogródków działkowych i działek rekreacyj-

nych.  Odległość o 

 

Stan i dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania nieruchomości. 

Aktualnie nieruchomość jest nieużytkiem porośniętym trawami, krzewami i drzewami liścia-

stymi. 

 

5. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 

 
W celu określenia zachowań na lokalnych rynkach nieruchomości autor niniejszego opraco-

wania uczestniczy w masowym badaniu zasobów dokumentów Wydziału Geodezji                    

i Kartografii Urzędów Miejskich i Starostw Powiatowych województwa śląskiego prowadzone 

przez rzeczoznawców majątkowych - sygnatariuszy umowy o wzajemnej współpracy                 

i wymianie danych rynkowych działających pod patronatem Śląskiego Stowarzyszenia Rze-

czoznawców Majątkowych przy wykorzystaniu systemu „PARTNER” – obsługiwanego opro-

gramowaniem „Walor”. 

Teren badania ograniczono do terenu miast sąsiadujących z wyłączeniem Gliwic z uwagi na 

znacznie odbiegające ceny transakcyjne.  Przeanalizowano wszystkie transakcje o charakte-

rze rynkowym z podobnym przeznaczeniem w planach zagospodarowania przestrzennego 

zawartych od początku 2015 roku do daty wyceny.  Analizie poddano transakcje nieruchomo-

ściami przeznaczonymi na cele przemysłowe oraz przemysłowo-usługowe. Rynek nierucho-

mości gruntowych, niezabudowanych przeznaczonych na cele komercyjne zróżnicowany jest 

ze względu na położenie, skomunikowanie z siecią dróg publicznych, stopień uzbrojenia, 

kształt i powierzchnię. Aktualnie preferowane przez inwestorów są nieruchomości położone        

w ścisłych centrach miast (w dominującej funkcji usługowej), często w miejscu wyburzonych 

budynków oraz na rekultywowanych terenach poprzemysłowych i wyznaczonych strefach ak-

tywizacji gospodarczej. 

Zachowania rynku opisano przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych autorstwa rzeczoznaw-

cy majątkowego T. Kotrasińskiego. 
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Analizie poddano rozkład cen jednostkowych dla nieruchomości o przeznaczeniu przemysło-

wo-usługowym. Liczebność próbki - 39 transakcji z wyżej określonego obszaru. 

0 zł

9 zł

18 zł

27 zł

36 zł

45 zł

54 zł

63 zł

72 zł

81 zł

90 zł

99 zł

108 zł

117 zł

lis 14 sty 15 kwi 15 lip 15 wrz 15 gru 15 mar 16 maj 16 sie 16 paź 16 sty 17 kwi 17 cze 17

ceny bez korygowania trendu i trend nieliniowy 
Y =  - 1,93E-15*x^6 +  3,38E-10*x^5 - 2,2E-5*x^4 +  5,73E-1*x^3 +  0E-1*x^2 - 2,6E8*x +  3,4E12

Ceny nieskorygowane nieliniowy trend czasowy
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Wymiar względny trendu (%)/rok

   

 

Prawdopodobieństwo przyjęcia występowania fałszywego trendu wynikającego z przypadko-

wego układu danych wynosi ok. 24,48% i jest na poziomie wyższym niż założony poziom 

istotności wynoszący 0,15. 

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

statystyczną występowania trendu. Wymiar względny trendu (%)/rok wyrażony rok do roku, 

wynosi ok. -22,9%/rok i można określić go jako lekko malejący. 

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

±16,1%. Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu mieści się 

w granicach od -39,1%/rok do -6,8%/rok. Histogram rozkładu cen jednostkowych. 
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Przedstawiony wynik wskazuje na podwyższone zróżnicowanie analizowanych transakcji.  

Współczynnik zmienności (σ/μ)% wynosi 46%. Skośność rozkładu jest bardzo niska i wynosi 

0,028. 

 

6. DOBÓR METODY WYCENY. 

Rzeczoznawca oszacował wartość nieruchomości zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami o treści: 

Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, 

położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie 

kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami. 

 

W opracowaniu zastosowano metodę korygowania ceny średniej w podejściu porównawczym. 

Oszacowanie wartości rynkowych nieruchomości przy pomocy powyższej metody pozwala na 

dokładne uwzględnienie wpływu sposobu użytkowania, lokalizacji, funkcji nieruchomości 

określonej w planie zagospodarowania przestrzennego i stanu koniunktury na rynku 

nieruchomości na ich wartość przy uwzględnieniu ograniczeń podanych powyżej. Wartości 

nieruchomości oszacowane podejściem porównawczym, z uwagi na obecny stan prawny 

nieruchomości, powinny być najbardziej właściwe do określenia ich wartości rynkowych dla 

optymalnego sposobu użytkowania. 

Do zastosowania podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych 

nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech tych 

nieruchomości wpływających na poziom cen. Dla potrzeb wywiązania się z obowiązku i ko-

nieczności badania rynku nieruchomości autor niniejszego opracowania jest sygnatariuszem 
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umowy o wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia oraz wymiany bazy danych o rynku 

nieruchomości. Umowa została zawarta przez 120 osób, które systematycznie gromadzą dane 

z rynku nieruchomości województwa śląskiego. 

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

ze względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej kilkanaście nieruchomości 

podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyj-

ne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będą-

cej przedmiotem wyceny szacuje się w drodze korekty średniej ceny nieruchomości  podob-

nych współczynnikami korygującymi wartości przypisane poszczególnym cechom tych nieru-

chomości. 

Metoda skorygowanej ceny średniej sposób postępowania 

 Określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość, poprzez usta-

lenie 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 nieru-

chomości 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: 





n

1i
iśrR uCW

 

gdzie: 

ui  oznacza wielkość i- tego współczynnika odzwierciedlającego wpływ danej cechy 
na wartość nieruchomości. 

n  liczba współczynników odpowiadająca określonej wcześniej liczbie cech rynko-
wych  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. 
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Wartość nieruchomości oszacowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i przyto-

czonych wyżej metod i założeń. 

Do porównań przyjęto nieruchomości o podobnej funkcji w miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego oraz zbliżonej lokalizacji o porównywalnym, z przedmiotową nierucho-

mością sąsiedztwie. Zastosowane w procesie wyceny informacje dotyczące rynku pochodzą    

z masowego badaniu zasobów dokumentów jednostek prowadzących ewidencje gruntów.  

Z naturalnych względów transakcje spływają do rejestru z pewnym opóźnieniem, które spra-

wia nie oddaje w pełni bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości. Na zmiennym rynku wywo-

dzenie wartości nieruchomości wyłącznie na podstawie cen odnotowanych w przeszłości jest 

zadaniem trudnym do zrealizowania. Inwestorzy przy podejmowaniu decyzji o zakupie zda-

rzenia przeszłe traktują jedynie jako motyw pomocniczy. Głównym motywem inwestycji są 

prognozy przyszłego rozwoju rynku nieruchomości, potencjalne sposoby użytkowania nieru-

chomości i czerpania z tego tytułu korzyści oraz bieżąca sytuacja rynkowa.  

 

Cechy rynkowe przedmiotowej nieruchomości: 

POZYTYWY:  komercyjne przeznaczenie nieruchomości w planie 

NEGATYWY: potrzeba zainwestowania w uzbrojenie techniczne działki oraz potrzeba 

przygotowania terenu do prac inwestycyjnych. 

  bliskie położenie terenów inwestycyjnych wyposażonych w podstawową in-

frastrukturę. 

Oprócz lokalizacji nieruchomości pierwszorzędnym czynnikiem cenotwórczym jest możliwość 

racjonalnego wykorzystania nieruchomości. Zapisy planu szczegółowo określają powierzchnie 

możliwą do zabudowy oraz wskaźniki zabudowy. 

 

7. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI. 

Uwzględniając cel wyceny, w niniejszym opracowaniu określono rynkową wartość nierucho-

mości. Międzynarodowy Komitet ds. Standardów Wyceny Nieruchomości (International Valua-

tion Standards Committee, IVSC) oraz TEGoVA definiują wartość rynkową następująco: 

„Wartość rynkowa to szacunkowa kwota, za którą nieruchomość po odpowiednim czasie eks-

pozycji na rynku powinna zostać sprzedana w dacie dokonania wyceny w transakcji zawartej 

pomiędzy niezależnymi stronami, dążącym do sfinalizowania kupującym, a także dążącym do 

sfinalizowania transakcji sprzedającym, z których każdy działa w sposób kompetentny, ostroż-

ny i bez przymusu”. 

Rynkową wartość nieruchomości utożsamiać należy z jej wartością dla optymalnego sposobu 

wykorzystania - co odpowiada postanowieniom Międzynarodowych Standardów Wyceny oraz 

zgodnych z nimi w obszarze definicyjnym Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. 
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Optymalny sposób wykorzystania oznacza wartość przy założeniu najefektywniejszego            

i najlepszego wykorzystania nieruchomości, rozumianego jako realne i zgodne z prawem, fi-

zycznie możliwe, finansowo wykonalne i dające najwyższą wartość. Optymalny sposób użyt-

kowanie w przypadku nieruchomości objętych wyceną nie jest tożsamy z obecnym sposobem 

wykorzystywania, co opisano wcześniej. 

Ze zbioru transakcji poddanych analizie wybrano 13 transakcji nieruchomościami niezabudo-

wanymi przeznaczonymi w planie zagospodarowania na cele przemysłowe i przemysłowo-

usługowe. 

Zestawienie nieruchomości porównawczych wraz z istotnymi cechami. 

Miasto/Gmina Cena 1 mkw Data transakcji 
Powierzchnia 
działek 

Lokalizacja 
Rodzaj naby-

wanego prawa 
Przeznaczenie   

w planie 

Ruda Śląska 42,48 2016-01-15 23775 2 2 3 

Ruda Śląska 44,74 2016-12-02 19108 2 1 2 

Ruda Śląska 59,37 2016-01-19 8558 2 1 3 

Ruda Śląska 22,74 2016-04-28 106618 2 2 3 

Ruda Śląska 41,85 2016-05-12 12186 2 2 3 

Świętochłowice 47,68 2017-04-13 3721 3 2 3 

Zabrze 37,41 2016-12-23 10528 2 2 4 

Zabrze 45,00 2016-08-25 885 2 1 2 

Zabrze 45,00 2016-08-25 885 2 1 2 

Zabrze 68,63 2015-04-22 8241 3 2 3 

Zabrze 68,88 2015-05-05 4723 3 2 2 

Zabrze 72,75 2015-01-30 20686 3 2 2 

Zabrze 85,64 2015-01-30 10850 3 2 2 

 

Cechy nieruchomości wycenianej. 

Zabrze  
ul. Kopalniana 

szacowana 2015-02-09 33817 2 2 3 

 

Gradacja cech - ilościowa ilościowa 
Trzy stany 1-3 
rosnąco 

1- puw 
2- własność 

Cztery stany 1-4 
roznąco 

 

W procesie analizy i szacowania zbadano za wyjątkiem wyżej prezentowanych cech badano 

takie cechy, jak kształt działek, rodzaj praw do nieruchomości, szczegółowe przeznaczenie w 

PZP oraz uzbrojenie. Badanie istotności tych cech wykazało brak wpływu tych cech na war-

tość nieruchomości. Istotną cechą okazała się lokalizacja, powierzchnia oraz data transakcji. 

W oparciu o przywołane wcześniej arkusze kalkulacyjne i zastosowane w nich narzędzia eko-

nometryczne określone został istotne cechy i wagi cech nieruchomości porównawczych.  

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

Y = 1611,76 -0,04 x Data transakcji + 0 x Powierzchnia działek + 11,01 x Lokalizacja 
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Data transakcji
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Najmocniejszymi cechami (wartości bezwzględne) są lokalizacja, powierzchnia i data transak-

cji.. 

Parametry modelu szacowania. 

 

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

Przedział 
ufności 

wagi cechy 
(±) 

Zakres 
kwotowy 

poprawek: 
 

p-value 
Istotność 

cechy przy 
α = 0,15 

 

1 Data transakcji 43,79% 14,43% 30 zł 
 

0,10% istotna 
 

2 
Powierzchnia 
działek 

40,11% 15,70% 27 zł 
 

0,30% istotna 
 

3 Lokalizacja 16,10% 10,05% 11 zł 
 

3,27% istotna  
  Σ 100,0% 

 
68 zł 

    
 

Parametr p-value oznacza prawdopodobieństwo nieistotności statystycznej cechy. 

Empiryczny rozstęp cenowy analizowanych transakcji rynku (∆C) przy założeniu 15% poziomu 

istotności: 

Parametr Empiryczna Estymowana 

Cena minimalna 22,74 zł 10 zł 

Cena maksymalna 85,64 zł 78 zł 

ΔC 63 zł 68 zł 

 



  str. 17 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   

17

23

29

35

41

47

53

59

65

71

77

83

89

17 23 29 35 41 47 53 59 65 71 77 83 89

w
ar

to
śc

i o
b

se
rw

o
w

an
e

Wartosci prognozowane

Współczynnik determinacji (R2) = 91,3%; Średni błąd bezwzględny (MAE) = 4 zł; 
Średni błąd procentowy (MAPE) = 6,9%

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

 

 
 

Parametry sprawności modelu szacowania: 
 

Parametr Wartość 

n Liczba przypadków 13 

k Liczba zmiennych 3 

df Liczba stopni swobody 9 

F Statystyka F istotności regresji 31,53 

R2 Współczynnik determinacji 91,3% 

Ř2 Skorygowany współczynnik determinacji 88,4% 

MAPE Średni błąd procentowy 6,9% 

RMSE Standardowy błąd oszacowania 5,90 zł 

MAE Średni błąd bezwzględny 3,77 zł 

Max MAPE Maksymalny błąd procentowy 16,1% 

Max MAE Maksymalny błąd bezwzględny 9,93 zł 

 

Dla tak skonstruowanego modelu rynku współczynnik determinacji R2 = 91,3 % wskazujący 

w jakim stopniu zostały wyjaśnione prawidłowości analizowanego rynku. Informuje, iż efekt 

diagnozy jest dobry. Średni błąd procentowy oszacowania MAPE wynosi jedynie 6,9%. 

Wnioski z analizy rynku: 

a) w okresie objętym analizą ceny nieruchomości podobnych do wycenianej charakteryzowały 

się słabym spadkiem, o czym świadczy istotność statystyczna cechy „data transakcji” w 

grupie analizowanych transakcji. W grupie wybranych 13 transakcji zanotowano mały spa-

dek wartości transakcyjnych, 
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b) widoczny jest wpływ lokalizacji, dojazdu oraz powierzchni nieruchomości na końcowy wynik. 

Działki o lepszej lokalizacji osiągają wyższe ceny, 

 

Wartość  parametrów użytych w procesie szacowania działki nr 30. 

L.p. Cechy rynkowe: 
Waga 
cechy 

Wartości współczynników korygujących 

Min   Max. Szacowana 

1 Data transakcji 43,8% 0,082 ÷ 0,653 43010 -0,040 

2 Powierzchnia działek 40,1% 0,076 ÷ 0,599 5080 0,578 

3 Lokalizacja 16,1% 0,030 ÷ 0,240 3 0,240 

  Suma: 100,0% 0,188 ÷ 1,492 0,778  

        

 
 średnia: 52,47 zł 

 
współczynnik korygujący: 0,778 

 
Cena 1 m

2
: 40,86 zł 

 

słownie : sto czterdzieści siedem złotych 40/100 

 

 

Wizualizacja wyniku i dokładność oszacowania. 

 

40,84 zł

38 zł 44 zł31 zł 51 zł

Średni błąd 
procentowy dla 

oszacowania

Przedział predykcji 
dla oszacowania

27 zł 30 zł 33 zł 36 zł 39 zł 42 zł 45 zł 48 zł 51 zł 54 zł

Średni błąd procentowy dla oszacowania: ±6,9% = ±2,81 zł               
Przedział predykcji dla oszacowania: ±9,82 zł
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8. RAPORT  Z  WYCENY. 

 

Wartość rynkowa nieruchomości położonej w Zabrzu na południe od ul. Kopalnianej opisanej 

jako działka nr 437/420 o powierzchni 5080 m2, obręb Mikulczyce, KW nr GL1Z/00000831/7 

wynosi: 

WR= WJ x P = 40,84 zł/m2 x 5080 m2 = 207 467,20zł 

w zaokrągleniu 207 500,00 zł 

słownie zł: dwieście siedem tysięcy pięćset. 

Komentarz do wyliczonej wartości. 

 
Przedstawiona wyżej wartość określona została w oparciu o analizę cen transakcyjnych ujaw-
nianych w aktach notarialnych przy założeniu, że w przypadku każdej z transakcji użytych do 
porównań upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynego-
cjowania warunków umowy. Praktyczne ustalenie niezbędnego czasu ekspozycji jest trudne. 
Niektóre z nieruchomości sprzedają się w kilka dni natomiast inne nawet do 5 lat. Informacji 
tych nie zawierają akty notarialne. Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana.  
Ustalona wartość nieruchomości odzwierciedla stan rynku lokalnego na dzień wyceny i odpo-
wiada najbardziej prawdopodobnej cenie, jaką można by uzyskać za szacowaną nierucho-
mość przy zawarciu umowy sprzedaży. Przyjęto, iż w okresie ekspozycji nieruchomości na 
rynku oraz w okresie negocjowania umowy ceny nie uległyby zmianie. 
 

 

9. KLAUZULE 

1. Operat został sporządzony zgodnie z przepisami prawnymi i może służyć tylko do celu 

określonego w operacie. Wszelkie zmiany wymagają zgody Autora operatu szacunkowe-

go. 

2. 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. 

3. Do analizy danych, ich wizualizacji oraz kalkulacji wykorzystano narzędzia (predefiniowane 

arkusze kalkulacyjne) udostępnione przez rzeczoznawcę majątkowego Tomasza Kotrasiń-

skiego, oraz pakiet narzędzi statystycznej analizy danych Addinsoft XLstat, których autor 

niniejszego opracowania jest licencjonowanym użytkownikiem. 

4. Oszacowana wartość rynkowa może służyć do celów sprawozdawczości finansowej Spół-

ki. 

 
O P R A C O W A Ł : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gliwice, 24 października 2017 r. 
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10. Z A Ł Ą C Z N I K I 

 
 
 

- Dokumentacja fotograficzna 

- Rysunek PZP 

- Treść przywołanej w opracowaniu księgi wieczystej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  str. 21 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   

 

 
 
 
 



  str. 22 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   

 



  str. 23 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 24 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   

 
 
 
 
 



  str. 25 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 26 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 27 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 28 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 29 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 30 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 31 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 32 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 33 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 34 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 35 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 36 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 37 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 38 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 39 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   



  str. 40 

 

                                                                                                         

Zabrze dz. nr 437/420, obręb Mikulczyce – GL1Z/00000831/7.   

 


