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1. PRZEDMIOT WYCENY 

 

Przedmiotem niniejszego operatu szacunkowego jest nieruchomość gruntowa składająca się  

z działek oznaczonych nr ew. 275/5, 277/22 i 315/4, położona w Zabrzu, woj. śląskie, obr. 03 

Grzybowice, przy ulicy Pyskowickiej 17. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd 

Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta o Nr GL1Z/00025445/5.  

 

2. ZAKRES WYCENY 

 

Zakresem wyceny objęto: 

 prawo własności działek oznaczonych nr 275/5, 277/22 i 315/4 wraz z kompleksem budynków 

biurowo-handlowo-usługowo-magazynowych i pozostałymi składnikami zagospodarowania 

terenu. 

 

 

3. CEL WYCENY 

 

Cel: dla potrzeb sprzedaży. 

 

4. PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

 4. 1. PODSTAWA FORMALNA 

 Zlecenie na opracowanie operatu szacunkowego wydane przez AGD MARKET Spółkę z 

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

 4. 2. PODSTAWY MATERIALNO-PRAWNE 

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

poz. 459 z późniejszymi zmianami); 

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

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

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

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

późniejszymi zmianami). 
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4. 3. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 

* Protokół badania Księgi Wieczystej; 

* wypis z rejestru gruntów; 

* mapa ewidencyjna; 

* miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów położonych 

w południowej części dzielnicy Grzybowice  –  Uchwała Nr XLIII/563/09 Rady Miejskiej 

w Zabrzu z dnia 14 września 2009 r.; 

* oględziny i ustalenia szczegółowe dokonane w miejscu lokalizacji nieruchomości – Zabrze, 

ulica Pyskowicka 17  - w dniu 23 sierpnia 2017 r.; 

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

informacje uzyskane od innych uczestników rynku nieruchomości; 

* literatura fachowa dotycząca wyceny nieruchomości; 

* informacje dotyczące rynku lokalnego zawarte na stronach internetowych; 

* Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, uchwalone prze Radę Krajową Stowarzyszeń 

Rzeczoznawców Majątkowych      

* inne dokumenty posiadające moc prawną w chwili wydania niniejszego operatu 

szacunkowego. 

 

5. DATY ISTOTNE DLA OPERATU SZACUNKOWEGO 

 data sporządzenia operatu szacunkowego    08 września 2017 r. 

 data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny  08 września 2017 r. 

 data, na którą określono i uwzględniono stan przedmiotu wyceny 

 stan techniczno – użytkowy     23 sierpnia 2017 r. 

 stan praw       28 sierpnia 2017 r. 

 data dokonania oględzin nieruchomości           23 sierpnia 2017 r. 
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6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 

6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 

 

 

DLA NIERUCHOMOŚCI PROWADZONA JEST KSIĘGA WIECZYSTA GL1Z/00025445/5 

Księga Wieczysta badana dnia 28 sierpnia 2017 r. zawiera następujące wpisy 

 

DZIAŁ I OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

Działki ewidencyjne 

Numer działki:     275/5 

Obręb ewidencyjny:    Grzybowice 

Położenie: (województwo, miejscowość):    śląskie, Zabrze   

Ulica:    Pyskowicka 

Sposób korzystania:    zurbanizowane tereny niezabudowane 

 

Numer działki:     277/22 

Obręb ewidencyjny:    Grzybowice 

Położenie: (województwo, miejscowość):    śląskie, Zabrze   

Ulica:    Pyskowicka 

Sposób korzystania:    zurbanizowane tereny niezabudowane 

 

Numer działki:     315/4 

Obręb ewidencyjny:    Grzybowice 

Położenie: (województwo, miejscowość):    śląskie, Zabrze   

Ulica:    Pyskowicka 

Sposób korzystania:    zurbanizowane tereny niezabudowane 

 

Obszar całej nieruchomości:   1,1278 ha 

 
 

DZIAŁ I SPIS PRAW 

Brak wpisu. 
 

 

DZIAŁ II WŁASNOŚĆ 

Właściciele 

Numer udziału:  3 

Wielkość udziału: 1/1 

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

 

DZIAŁ III CIĘŻARY I OGRANICZENIA 

Brak wpisu.  
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DZIAŁ VI HIPOTEKI 

 Numer hipoteki:  1 

Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna łączna zwykła 

Suma (słownie), waluta: 9 000 000,00 (dziewięć milionów) zł 

Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt zgodnie z umową kredytową nr 686/2009/00001014/00 z 

dnia 11.08.2009 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 21 grudnia 2010r. do umowy 686/2009/00001014/00 z 

dnia 11 sierpnia 2009r. i umową o przejęciu długu nr 686/2010/00003027/11 z dnia 21 grudnia 2010r. 

Termin zapłaty: 2016-08-17 

Księga współobciążona: GL1Z/00011072/8     / Nr hipoteki: 4 

Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. 
 

 Numer hipoteki:  2 

Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna łączna kaucyjna 

Suma (słownie), waluta: 4 500 000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy) zł 

Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt zgodnie z umową kredytową nr 686/2009/00001014/00 z 

dnia 11.08.2009 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 21 grudnia 2010r. do umowy 686/2009/00001014/00 z 

dnia 11 sierpnia 2009r. i umową o przejęciu długu nr 686/2010/00003027/11 z dnia 21 grudnia 2010r. 

Termin zapłaty: 2016-08-17 

Księga współobciążona: GL1Z/00011072/8       / Nr hipoteki: 5 

Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. 
 

 Numer hipoteki:  5 

Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna kaucyjna 

Suma (słownie), waluta: 16 500 000,00 (szesnaście milionów pięćset tysięcy) zł 

Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt zgodnie z umową nr 8832006001000537/00 z dnia 14 

czerwca 2006r. 

Termin zapłaty: 2011-01-13 

Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w 

Gliwicach z siedzibą w Katowicach. 
 

 Numer hipoteki:  7 

Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna łączna 

Suma (słownie), waluta: 14 000 000,00 (czternaście milionów) zł 

Wierzytelność i stosunek prawny: gwarancja, odsetki, prowizja oraz inne koszty i należności Banku, 

umowa zlecenia nr 242/005/10501230/g/2010 z dnia 09 listopada 2010r; aneks z dnia 26 września 

2011r do umowy zlecenia nr 242/005/10501230/g/2010 z terminem ważności gwarancji do 31 

października 2011r; aneks z dnia 28 października 2011r. do umowy zlecenia nr 

242/005/10501230/g/2010 z dnia 9 listopada 2010r. z terminem ważności gwarancji do dnia 31 

października 2012r. 

Księga współobciążona: GL1Z/00026834/6    /      Nr hipoteki:  5 

Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. 
 

 Numer hipoteki:  8 

Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna łączna 

Suma (słownie), waluta: 15 000 000,00 (piętnaście milionów) zł 

Wierzytelność i stosunek prawny: wierzytelność w ramach limitu finansowania, odsetki, opłaty i 

prowizje oraz inne koszty Banku, umowa wykupu wierzytelności nr 883/2012/00000096/00 z dnia 24 

października 2012r. 

Księga współobciążona: GL1Z/00011072/8   / Nr hipoteki: 10 

Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w 

Gliwicach z siedzibą w Katowicach. 
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 Numer hipoteki:  11 

Rodzaj hipoteki:  hipoteka umowna łączna 

Suma (słownie), waluta: 40 000 000,00 (czterdzieści milionów) zł 

Wierzytelność i stosunek prawny: kredyt, odsetki, przyznane koszty postępowania, roszczenia z tytułu 

opłat i prowizji oraz dodatkowe wierzytelności: - kredyt obrotowy w rachunku bankowym, w złotych, 

także o charakterze odnawialnym; - kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, w złotych, także o 

charakterze odnawialnym; - gwarancje bankowe; - wierzytelności banku z tytułu przeprowadzenia na 

wniosek klienta transakcji wykupu wierzytelności odwrotnego, umowa kredytu nr 

883/2013/00000252/00 z dnia 20 czerwca 2013 r., aneks nr 1 do umowy wieloproduktowej z dnia 28 

listopada 2013r., aneks nr 5 z dnia 30 listopada 2015r. 

Księga współobciążona: GL1Z/00011072/8    /   Nr hipoteki: 13 

Rodzaj zmiany: niniejsza hipoteka będzie dodatkowo zabezpieczała wierzytelności Banku z tytułu 

wszelkich roszczeń banku wobec klienta określonych w umowie wieloproduktowej, powstałych, 

mogących powstać lub które zostaną nabyte w wyniku transkacji dyskontowych przeprowadzonych na 

podstawie dyspozycji klienta zgodnie z postanowieniami umowy wieloproduktowej 

Wierzyciel hipoteczny: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Centrum Bankowości Korporacyjnej w 

Gliwicach z siedzibą w Katowicach. 

 

 Numer hipoteki:  12 

Rodzaj hipoteki:  hipoteka przymusowa 

Suma (słownie), waluta: 743 872,39 (siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa 

39/100) zł 

Wierzytelność i stosunek prawny: wierzytelność wynikająca z Aktu Notarialnego - oświadczenie o 

poddaniu się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego opatrzonego 

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 hipoteczny: Samsung Electronics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie. 
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6.2. STAN TECHNICZNO – UŻYTKOWY NIERUCHOMOŚCI 

6.2.1. OPIS LOKALIZACJI NIERUCHOMOŚCI 

Lokalizacja ogólna  

Województwo śląskie - usytuowane jest w południowej części Polski. Teren o powierzchni 

12 333,09 km², położony na obszarze Niziny Śląskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Wyżyny 

Śląsko-Krakowskiej, Beskidów Zachodnich, Kotliny Oświęcimskiej. Jest województwem  

o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa 

są Katowice.  

   

 

Województwo Śląskie to najważniejszy region przemysłowy, bardzo dobrze skomunikowany  

z ogólnoeuropejską siecią transportową. Na jego obszarze krzyżują się główne, transeuropejskie 

szlaki (korytarz III: Berlin-Wrocław-Katowice-Kraków-Lwów oraz korytarz VI: Gdańsk-

Katowice-Żylina). 

Region sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a od 

południa graniczy z Republikami Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od Katowic znajduje 

się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin. 

Województwo Śląskie jest obszarem strukturalnie zróżnicowanym. Oprócz dobrze rozwiniętego 

przemysłu posiada również tereny rolnicze, a także znaczące walory przyrodniczo-krajobrazowe 

oraz ważne miejsca kultu religijnego, sprzyjające rozwojowi różnorodnych form turystyki. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_%C5%9Al%C4%85ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Zachodniobeskidzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_%C5%9Al%C4%85sko-Krakowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_%C5%9Al%C4%85sko-Krakowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beskidy_Zachodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_O%C5%9Bwi%C4%99cimska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urbanizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
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          Miasto Zabrze jest położone w południowo-zachodniej Polsce, w zachodniej 

części województwa śląskiego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP), na Wyżynie 

Katowickiej, nad rzekami Kłodnicą i Bytomką, w dorzeczu Odry. Miasto sąsiaduje z miastami: 

Bytom, Gliwice i Ruda Śląska oraz powiatem gliwickim i tarnogórskim.  Należy do grona pięciu 

największych pod względem liczby mieszkańców miast województwa śląskiego. Przemysłowy 

charakter miasta zmienia się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Rozwija się mała  

i średnia przedsiębiorczość, która w Zabrzu znajduje odpowiednie zaplecze w postaci wysoko 

wykwalifikowanej kadry technicznej, konkurencyjnej siły roboczej, odpowiedniej infrastruktury 

technicznej (hale produkcyjne, magazyny, uzbrojone nieruchomości, itp.), drogowej, 

telekomunikacyjnej czy ogromnego rynku zbytu. 

Obecnie terytorium miasta podzielone jest na 18 dzielnic: 

1. Biskupice 

2. Centrum Południe 

3. Centrum Północ 

4. Grzybowice 

5. Guido 

6. Helenka 

7. Kończyce 

8. Maciejów 

9. Makoszowy 

10. Mikulczyce 

11. Osiedle Mikołaja Kopernika 

12. Osiedle Młodego Górnika 

13. Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego 

14. Pawłów 

15. Rokitnica 

16. Zaborze Północ 

17. Zaborze Południe 

18. Zandka 
 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rno%C5%9Bl%C4%85ski_Okr%C4%99g_Przemys%C5%82owy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Katowicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCyna_Katowicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82odnica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytomka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gliwice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruda_%C5%9Al%C4%85ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_gliwicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_tarnog%C3%B3rski
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Lokalizacja szczegółowa   

Nieruchomość położona jest przy ulicy Pyskowickiej w dzielnicy Grzybowice, w północno-

zachodniej peryferyjnej strefie miasta w odległości 5 km od jego centrum. Dostępność 

komunikacyjna dobra, dobry dostęp do głównych dróg. W odległości około 600 metrów  ulica 

Składowa o znacznym natężeniu ruchu, dalej ulica Witosa, będąca jedną z głównych 

przelotowych  ulic tej części miasta. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa 

o charakterze produkcyjnym, tereny magazynów, baz i składów.  
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Działki  nr 275/5, 277/22 i 315/4 

Powierzchnia terenu działki nr 275/5:           607 m
2   

 

Powierzchnia terenu działki nr 277/22:         609 m
2   

 

Powierzchnia terenu działki nr 315/4:      10 062 m
2   

 

Razem powierzchnia terenu:                    11 278 m
2   

 

 

  

Opis działek 

Działki sąsiadujące ze sobą, tworzą teren o regularnym kształcie. Teren raczej płaski i równy, 

lekko nachylony w kierunku południowo-zachodnim, w części południowej znacznie wzniesiony 

w stosunku po poziomu jezdni, uformowany w skarpę, która pełni jednocześnie w tej części 

funkcję ogrodzenia. Ogrodzenie terenu częściowo z siatki systemowej mocowanej na słupkach 

stalowych osadzonych w cokole betonowym, częściowo murowane z cegły klinkierowej z bramą 

przesuwną.  

Teren w przeważającej części zabudowany kompleksem budynków o charakterze biurowo-

handlowo-usługowo-magazynowym. Pozostały teren zagospodarowany w postaci dojazdów, 

chodników, placu i parkingów zewnętrznych o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. Na 

terenie nieruchomości znajduje się tez mały niepodpiwniczony murowany budynek gospodarczy 

na odpady o pow. użytkowej 12,6 m
2
. Teren zagospodarowany jest też niewielkimi fragmentami 

zieleni przyobiektowej.  

Teren uzbrojony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej, gazową, teletechniczną.  

Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ulicy Pyskowickiej drogą o nawierzchni asfaltowej. 
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Budynki 

Przedmiotowy obiekt to kompleks budynków biurowo-handlowo-usługowo-magazynowch,  

w skład którego wchodzą: 

 II kondygnacyjny budynek biurowo-handlowy z parkingiem podziemnym; 

 I kondygnacyjna niepodpiwniczona hala magazynowo-warsztatowa; 

 I kondygnacyjny niepodpiwniczony budynek warsztatowo-serwisowy z częścią socjalną.  

 

   

 

Parametry budynków
1
: 

Budynek Pow. uż. 

[ m
2
] 

Pow. zabudowy 

[ m
2
] 

Budynek biurowo-handlowy 2 234,90 m
2
 1 832,95 m

2
 

Hala magazynowo-warsztatowa 2 667,60 m
2
 2 769,22 m

2
 

Budynek warsztatowo-socjalny 375,20 m
2
 431,55 m

2
 

Razem obiekt 5 277,70 m
2
  

  Opis budynków 

 

Budynek biurowo-handlowy 

 

Budynek II kondygnacyjny,  kilkuletni, użytkowany od lipca 2012 r. 

W budynku na poziomie podziemia parking podziemny mieszczący 57 miejsc postojowych.  

Na kondygnacji parteru i piętra pomieszczenia o charakterze biurowo-usługowo-handlowym.  

Dodatkowo 2 tarasy zewnętrzne. Pomieszczenia parteru aktualnie w stanie developerskim, 

wykorzystywane jako pomieszczenia pomocnicze magazynowe dla wykończonych biur 

usytuowanych na piętrze budynku.  

                                                      
1
 Parametry pow. użytkowej na podstawie dostępnych rzutów poszczególnych kondygnacji budynków. 
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Zestawienie powierzchni: 

 Rodzaj pomieszczenia [m
2
] 

podziemie 

przedsionek 30,00 

pom.techniczne 8,40 

pom.gospodarcze 32,00 

kotłownia 53,20 

razem 123,60 

garaż podziemny 1 625,00 

  parter 

hall 165,60 

recepcja 10,30 

wiatrołap 6,35 

portiernia 15,50 

pom.biurowe 384,00 

korytarz z przedsionkiem 23,20 

pom.pomocnicze, techniczne, magazynowe 57,00 

toalety, szatnia, pom. socjalne 87,60 

pom.biurowe 29,80 

przejście 58,00 

pom.biurowe 341,50 

razem 1 178,85 

piętro 

hall, komunikacja, kładka 113,90 

sala odpraw 50,00 

pokój kawowy 7,70 

korytarz 18,10 

magazynek, toaleta, pom. socjalne 13,60 

pom. biurowe 215,40 

przejście i szatnia 32,80 

sala szkoleń 98,70 

toalety, pom. socjalne 57,90 

kasa i pokój kontroli 32,50 

przejście i szatnia 54,00 

serwerownia i archiwum 66,10 

pom. biurowe 295,35 

razem 1 056,05 
 

 Razem parter i piętro 2 234,90 

 

Powierzchnia kondygnacji podziemia nie wliczona do powierzchni użytkowej budynku. Powierzchnia 

stanowi powierzchnię pomocniczą. 
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Konstrukcja i elementy wykończenia 

 Fundamenty – stopy i ławy żelbetowe. 

 Konstrukcja nośna – szkieletowo żelbetowa. 

 Ściany zewnętrzne: ściana przydylatacyjna oraz pomieszczeń w poziomie parkingu – 

murowane z bloczków silikatowych lub cegły, ściany osłonowe z paneli elewacyjnych 

systemowych TRIMO RASTER. 

 Ściany wewnętrzne: przeszklone lub systemowe Rigips. 

 Stropy – płyty żelbetowe. 

 Dach  - balastowy na stropie żelbetowym z zastosowaniem membrany PCV TROCAL. 

 Klatka schodowa – żelbetowa z poręczami ze stali nierdzewnej oraz żelbetowy szyb windy. 

 Stolarka okienna – systemu Schueco z żaluzjami systemowymi, szklone szkłem zespolonym 

oraz świetlik dachowy aluminiowy szklony szkłem zespolonym bezpiecznym. 

 Stolarka drzwiowa – drzwi typowe płytowe pełne bądź przeszklone oraz drzwi aluminiowe 

systemowe, do kotłowni drzwi stalowe pełne. 

 Posadzki –  na piętrze płytki ceramiczne, na parterze wylewka betonowa. W parkingu 

podziemnym kostka betonowa. 

 Wykończenie ścian: okładziny z płyt gipsowo-kartonowych malowane (za wyjątkiem 

niewykończonych pomieszczeń na parterze), w toaletach i pomieszczeniach socjalnych 

częściowo obłożone płytkami ceramicznymi.  

 Instalacje wewnętrzne – wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, c.o. z kotłowni lokalnej, 

wentylacji, klimatyzacji, p.poż., teletechniczna. 

 

Stan techniczny  

Stan techniczny budynku bardzo dobry. Standard wykończenia pomieszczeń piętra bardzo dobry, 

pomieszczenia na parterze są niewykończone w standardzie developerskim. 
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Budynek hali magazynowej z warsztatem 

 

Parametry budynku: 
 

 Rodzaj pomieszczenia: [m
2
] 

hala magazynowa 2 282,10 

pom. ładowania akumulatorów 36,00 

biuro 19,80 

warsztat 186,20 

pom. magazynowe 104,00 

pom. kompresora 7,60 

warsztat podręczny 15,00 

magazyn narzędzi 8,60 

pom. techniczne 8,30 

Razem: 2 667,60 

 
 

Budynek hali magazynowej I kondygnacyjnej, niepodpiwniczony,  o wysokości składowania do 

7,5 m. Budynek kilkuletni, użytkowany od lipca 2010 r. 

 

 

 

Konstrukcja i elementy wykończenia 

 Fundamenty – stopy i podwaliny żelbetowe. 

 Konstrukcja nośna – stalowa z profili walcowanych w układzie ramowym. 

 Obudowa ścian z paneli elewacyjnych, obudowa attyki panelami TRIMO RASTER. 

 Ściany wewnętrzne -  murowane z bloczków silikatowych lub cegły pełnej wzmocnione 

elem. żelbetowymi, ściany działowe z biurze i przedsionku wykonane w systemie Rigips. 

 Konstrukcja dachu – blacha trapezowa aluminiowa na belkach i płatwiach z profili 

walcowanych z ociepleniem styropianem kryta membraną Protan 1,6 mm układaną na 

welonie tkaniny szklanej. 

 Stolarka okienna – naświetla dachowe. 
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 Stolarka drzwiowa – bramy zewnętrzne stalowe z napędem elektrycznym, segmentowe 

mocowane do konstrukcji stalowej oraz drzwi stalowe. 

 Posadzka – w hali i warsztacie posadzka zbrojona zbrojeniem rozproszonym w technologii 

firmy Bautech w części magazynów wykończenie stanowi żywica epoksydowa. 

 Instalacje – wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacji mechanicznej i c.o.  

(w pomieszczeniu biurowym i przedsionku). 

 Elementy zewnętrzne – w części wschodniej stalowe zadaszenie doku przeładunkowego oraz 

częściowo rampy. 

 

Stan techniczny  

Stan techniczny budynku bardzo dobry.  

 

Budynek warsztatowo-socjalny 

 

Parametry budynku: 
 

 Rodzaj pomieszczenia: [m
2
] 

magazyn 52,60 

serwis-warsztat 95,30 

przejście 30,00 

biuro 17,00 

wiatrołap i korytarz 44,20 

toalety, pom. socjalne, porządkowe, szatnie 53,80 

wiatrołap i korytarz 10,90 

biuro warsztatu 13,00 

pom. techniczne 10,20 

magazyn podręczny 48,20 

Razem: 375,20 

 

Budynek I kondygnacyjny, niepodpiwniczony, kilkuletni, użytkowany od lipca 2010 r. 

   

 



16 

Zabrze, ulica Pyskowicka 17 

BIURO WYCEN MAJĄTKOWYCH 

            RRRzeczoznawca


             

INŻ. MAREK NAWALANIEC 

 

Konstrukcja i elementy wykończenia 

 Fundamenty – ławy żelbetowe. 

 Ściany nośne – murowane z cegły wzmacnianej elementami żelbetowymi. 

 Stropy – strop żelbetowy monolityczny. 

 Dach – jednospadowy, blacha trapezowa z dociepleniem ze styropianu, kryta membraną 

PROTAN na welonie z tkaniny szklanej mocowaną mechanicznie do blachy trapezowej. 

 Stolarka okienna – z profili PCV szklone wkładem termicznym. 

 Stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne stalowe oraz aluminiowe przeszklone, drzwi 

wewnętrzne drewniane, aluminiowe przeszklone stalowe oraz typowe płycinowe. 

 Posadzka – z płytek gresowych układanych na płycie zbrojonej stalowym zbrojeniem 

rozproszonym. 

 Elewacja – tynk akrylowy na dociepleniu ze styropianu. 

 Instalacje – wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, c.o. z kotłowni lokalnej, wentylacji 

grawitacyjnej i teletechniczna. 

 

Stan techniczny  

Stan techniczny budynku bardzo dobry.  
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7. OKREŚLENIE PRZEZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI 

 

Teren działek nr 275/5,  277/22  i  315/4  w Zabrzu, przy ulicy Pyskowickiej  podlega ustaleniom 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XLIII/563/09 z dnia 14.09.2009 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrza dla terenów 

położonych w południowej części dzielnicy Grzybowice, działki znajdują się w terenie 

oznaczonym symbolem: 
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8. PRZEDSTAWIENIE SPOSOBU WYCENY 

 

 

 

 

8.1. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W ASPEKCIE PODSTAW  PRAWNYCH 

 

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

nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku stanowi najbardziej prawdopodobna jej  cena, 

możliwa do uzyskania na rynku przy przyjęciu następujących założeń: 

 strony umowy są od siebie niezależne, nie działają w sytuacji przymusowej oraz 

mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, 

 upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do 

wynegocjowania warunków umowy. 
 

 

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

od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości. 

Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego 

lub kosztowego, albo mieszanego zawierającego elementy podejść poprzednich. 

Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość rynkową 

nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia 

porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu 

mieszanym. Przy zastosowaniu podejścia kosztowego określa się wartość odtworzeniową 

nieruchomości. 

 

 

8.2. WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY 

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

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

 

 PODEJŚCIE PORÓWNAWCZE 

 METODĘ PORÓWNYWANIA PARAMI  

 

Wyboru podejścia i metody wyceny dokonano po przeprowadzeniu wnikliwej analizy rynku  

w zakresie transakcji przeprowadzonych na porównywalnych zabudowanych nieruchomościach 

gruntowych. Ilość zanotowanych transakcji nieruchomości podobnych pozwala na zastosowanie 

przyjętej metody wyceny. 
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OPIS PODEJŚCIA I METOD WYCENY 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami stanowi, cyt.: 

Art. 153.1. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, 

że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były 

przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące 

nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen 

wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli znane są ceny i cechy 

nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego stanowi m.in.: 

§4.1. Przy stosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych 

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

nieruchomości wpływających na poziom ich cen. 

2. W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę korygowania 

ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. (…) 

3. Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem 

wyceny, której cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem 

obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz 

cechy tych nieruchomości.  

4. Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście 

nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są 

ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość 

nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty średniej ceny 

nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, uwzględniającymi różnice w 

poszczególnych cechach tych nieruchomości. 

Nota interpretacyjna : Zastosowanie Podejścia Porównawczego w wycenie nieruchomości: 

Podejście porównawcze stosuje się przy założeniu, że znane są ceny transakcyjne nieruchomości 

podobnych do nieruchomości wycenianej, warunki  dokonania transakcji, a także cechy 

nieruchomości wpływające na te ceny, zwłaszcza na ich zróżnicowanie.  

 

Przez nieruchomość podobną należy rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna  

z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, 

przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość.  
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Do porównań należy wykorzystywać nieruchomości podobne, które były przedmiotem sprzedaży  

w okresie najbliższym, poprzedzającym datę wyceny, ale nie dłuższym niż dwa lata od daty, na 

którą określa się wartość nieruchomości. Wykorzystanie cen z innych okresów wymaga 

szczegółowego uzasadnienia.  

Metoda porównywania parami 

4.1. Przy stosowaniu metody porównywania parami porównuje się nieruchomość wycenianą                  

o znanych cechach, kolejno z nieruchomościami podobnymi, o  znanych cenach transakcyjnych                

i cechach. Wartość określa się poprzez  korygowanie cen transakcyjnych ze względu na różnice 

ocen pomiędzy  nieruchomością wycenianą i nieruchomościami podobnymi.  

4.2. Procedura postępowania przy zastosowaniu metody porównywania parami.  

4.2.1. Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych, o znanych cenach  transakcyjnych  i 

cechach, stanowiącego podstawę wyceny,  

4.2.2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny.  

4.2.3. Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na  zróżnicowanie cen na 

rynku nieruchomości. 

4.2.4. Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych. 

4.2.5. Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych. 

4.2.6. Wybór do porównań z utworzonego zbioru nieruchomości, co najmniej trzech 

nieruchomości najbardziej podobnych pod względem cech rynkowych do nieruchomości 

stanowiącej przedmiot wyceny, z ich niezbędną charakterystyką. 

4.2.7. Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w odniesieniu do 

przyjętej skali cech rynkowych. 

4.2.8. Przeprowadzenie porównań nieruchomości wycenianej kolejno z nieruchomościami 

wybranymi do wyceny i określenie wielkości poprawek wynikających z różnicy ocen   

nieruchomości wycenianej i nieruchomości wybranych do porównań. 

4.2.9. Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do porównań 

przy użyciu określonych poprawek. 

4.2.10. Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości jako średniej arytmetycznej 

z cen transakcyjnych skorygowanych, uzyskanych z porównań w poszczególnych parach, lub 

średniej ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana. 

4.2.11. Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości 

jednostkowej  i liczby jednostek porównawczych (np. m
2 

powierzchni gruntu, budynku czy 

lokalu). 
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9. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

 

 

9.1. ANALIZA RYNKU 
 

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

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

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

wysoki wolumen wynajętej powierzchni w pierwszych miesiącach roku jest efektem finalizacji 

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

Najwięcej powierzchni magazynowo-produkcyjnych zostało wynajętych w regionie Górnego 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

55% względem analogicznego okresu w roku 2016. 
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Intensywna druga połowa ubiegłego roku zaowocowała wysokim wynikiem po stronie podaży  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dostępniej od zaraz pozostaje w regionie Warszawy. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

W celu określenia wartości nieruchomości położonej w Zabrzu, przeprowadzono analizę  

rynku w zakresie transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami  

o funkcji usługowo/biurowo/handlowej z zapleczem magazynowym/warsztatowym, 

zlokalizowanych na terenie miasta i jego okolic.  

Analizę rynku przeprowadzono w okresie październik 2015 do 2017 roku.  

Ze względu na niedostateczną liczbę zanotowanych transakcji nieruchomościami podobnymi na 

rynku lokalnym (miasto Zabrze) badany rynek poszerzono w szczególności o miasta  

o podobnym stopniu urbanizacji oraz ich okolice. 

 

Jak wynika z analiz, najwyższe ceny za 1m
2
 powierzchni użytkowej, osiągają nieruchomości 

usytuowane w atrakcyjnej lokalizacji w strefie śródmiejskiej lub w jej pobliżu, z bardzo dobrym 

dostępem komunikacyjnym, usytuowane  przy głównych drogach dojazdowych, przy lub w 

pobliżu głównych tras komunikacyjnych.  Na ceny transakcji ma także wpływ charakter i sposób 

użytkowania budynków. Budynki wielofunkcyjne, z udziałem atrakcyjnej powierzchni takiej jak 

biurowo-usługowo-handlowa osiągają wyższą cenę niż obiekty z małym udziałem tego typu 

powierzchni. Im większa powierzchnia użytkowa obiektu, tym cena nieruchomości odniesiona do 

1 m
2
 powierzchni jest niższa. Wyższą cenę będą osiągały budynki nowsze, remontowane, 

zmodernizowane, o bardzo dobrym standardzie, wyposażone we wszystkie instalacje. Dodatkowe 

składniki zagospodarowania terenu w postaci portierni, wiat, parkingów, utwardzonych placów 

itp. również mają wpływ na ceny nieruchomości. Preferowana własność gruntu, użytkowanie 

wieczyste obniża atrakcyjność nieruchomości. 
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10. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI  

W ZAKRESIE PRAWA WŁASNOŚCI  DZIAŁEK  NR 275/5, 277/22 I 315/4  WRAZ  

Z ZABUDOWĄ I POZOSTAŁYMI SKŁADNIKAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

10.1. OKREŚLENIE RYNKU LOKALNEGO 

Rodzaj rynku: nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami o funkcji usługowo/biurowej 

/handlowej z zapleczem magazynowym/warsztatowym. 

Obszar rynku: Zabrze i okolice woj. śląskiego. Okres badania: październik 2015-2017. 

Wybrana jednostka porównawcza: 1m
2
 powierzchni użytkowej. 

Informacje o cenach transakcyjnych kupna sprzedaży pochodzą z aktów notarialnych. Dokonano 

analizy oceny przydatności cen zawartych w tych aktach z punktu widzenia możliwości ich 

wykorzystania jako podstawy wyceny. Dokonano również analizy wiarygodności cen, odrzucając 

ceny nie spełniające definicji „ceny rynkowej” (strony transakcji zależne od siebie, dodatkowe 

warunki transakcji, itp.). W analizie rynku przedstawiono zbiór transakcji (wybrane 

nieruchomości podobne) z rynku lokalnego, na których oparto dalsze analizy. 

 

ZBIÓR TRANSAKCJI Z RYNKU LOKALNEGO 

 (wybrane nieruchomości podobne) 
 

DATA  

TRANSAKCJI /  

NR REP 

LOKALIZACJA 

POW.  

GRUNTU 

M
2
  

POW. UŻ. 

BUDYNKÓW 

M
2
  

CENA  

1 M
2
  POW. UŻ. 

( ZŁ ) 

2017-02-15 

1360/2017 
Tychy, ul. Cielmicka 7 657 2 288,50 1 550,82 

2016-09-28 

7270/2016 
Racibórz, ulica Eichendorfa 5 497 2 410,64 1 870,30 

2016-11-04 

2666/2016 
Bieruń, ulica Świerczyniecka 14 751 5 958,10 1 930,15 (A) 

2015-10-20 

9712/2015 
Łaziska Górne, ulica Świerczewskiego 6 458 1 855,08 2 264,05 (B) 

2016-12-21 

8402/2016 
Jaworzno, ul. Tetmajera 10 110 1 420,60 2 741,80 

2017-01-18 

501/2017 
Tychy, ulica Beskidzka 5 187 1 325,72 3 771,54 (C) 

Dla określenia wartości nieruchomości do dalszych obliczeń wybrano jako porównawcze  

nieruchomości oznaczone  A, B, C. 
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OPIS NIERUCHOMOŚCI WYBRANYCH DO PORÓWNANIA 

 

Opis nieruchomości A 

Data transakcji: 2016-11-04 

Nr Rep: 2666/2016 

Lokalizacja: Bieruń,  

ulica Świerczyniecka 

Obiekt o p.uż: 5958,10 m
2 
 

o dominującej funkcji magazynowej 

z zapleczem socjalno-biurowym  

Stan bardzo dobry, obiekt z 2008 r. 

Pow. gruntu: 14751  m
2 

(własność gruntu) 

Utwardzony plac i parking 

  

Cena 1 m
2
 p.uż. 1 930,15 zł 

 

  
 

 

 

Opis nieruchomości B 

Data transakcji: 2015-10-20 

Nr Rep: 9712/2015 

Lokalizacja: Łaziska Górne, 

ulica Świerczewskiego 

Obiekt o p.uż: 1855,08 m
2  

o funkcji usługowo- biurowej  

z halą magazynowo-serwisową  

Stan bardzo dobry, obiekt kilkuletni  

Pow. gruntu: 6458  m
2 

(własność gruntu) 

Utwardzony plac i parking 
 

Cena 1 m
2
 p.uż. 2 264,05 zł 

 

  

 

Opis nieruchomości C 

Data transakcji: 2017-01-18 

Nr Rep: 501/2017 

Lokalizacja: Tychy,  

ulica Beskidzka 

Obiekt o p.uż: 1325,72 m
2  

o funkcji usługowo/handlowo 

/biurowej z zapleczem warsztatowo 

/magazynowym  

Stan bardzo dobry, obiekt z 2000 r. 

zmodernizowany w 2012 r.  

Pow. gruntu: 5187 m
2
 

(własność gruntu) 

Utwardzony plac i parking 

Cena 1 m
2
 p.uż. 3 771,54 zł   
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10. 2. OKREŚLENIE CECH RYNKOWYCH I ICH WAG  

W celu spełnienia celu przedmiotowej wyceny przeprowadzono szczegółową analizę wpływu 

cech rynkowych na ceny sprzedanych nieruchomości na rynku lokalnym i rynkach równoległych. 

Wagi poszczególnych cech ustalono w oparciu o analizy bazy danych o cenach i cechach 

nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie badania cen oraz 

na podstawie preferencji uczestników rynku nieruchomości. 

Cechy (atrybuty) rynkowe nieruchomości są to te cechy nieruchomości, które w decydującym 

stopniu wpływają na ceny i w konsekwencji na wartość rynkową nieruchomości. Cechy rynkowe 

nieruchomości mają charakter lokalny, a nie uniwersalny. Nazwy cech rynkowych na 

przedmiotowym rynku lokalnym ustalono analizując oferty kupna i oferty sprzedaży w lokalnych 

agencjach obrotu nieruchomościami. Badania marketingowe na rynku nieruchomości wskazują, 

że liczba cech rynkowych, według których potencjalni nabywcy kierują się przy ocenie 

konkretnej nieruchomości nie przekracza dziesięciu. 

 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz do dalszych obliczeń wybrano następujące cechy rynkowe 

istotnie wpływające na ceny na lokalnym rynku nieruchomości:  

 lokalizacja; 

 lokalizacja szczegółowa; 

 funkcja budynku; 

 powierzchnia użytkowa; 

 stan techniczny; 

 standard wykończenia; 

 dodatkowe składniki zagospodarowania terenu / inne; 

 rodzaj praw władania gruntu; 

 

Analizę wpływu poszczególnych cech na cenę nieruchomości zamieszczono w tabeli poniżej  
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Analiza wpływu poszczególnych cech na cenę nieruchomości 

 
 

LP. 
ATRYBUT   

(CECHA RYNKOWA) 
ANALIZA WAGI CECHY RYNKOWEJ 

WPŁYW 

ATRYBUTU NA 

CENY RYNKOWE   

(WAGA CECHY)  

1. Lokalizacja  

NAJLEPSZA obrzeża większego ośrodka miejskiego, tereny lepiej 

zagospodarowane, rynek lepiej rozwinięty lub w bliskim 

sąsiedztwie większych miast 

ŚREDNIA lokalizacja pośrednia, mniejsze ośrodki miejskie, rynek 

średnio rozwinięty  

NAJGORSZA lokalizacja mniej atrakcyjna, mniejsze ośrodki, dalej 

od większych miast, tereny o słabszym rynku 

15% 

2. 
Lokalizacja 

szczegółowa 

NAJLEPSZA bardzo dobra dostępność komunikacyjna, 

usytuowanie przy głównych trasach komunikacyjnych,  drogach 

szybkiego ruchu 

ŚREDNIA dobra dostępność komunikacyjna, w pobliżu głównych 

dróg, z dobrym do nich dostępem  

NAJGORSZA słabsza dostępność komunikacyjna, dalszy dostęp 

do głównych tras komunikacyjnych 

15% 

3. Funkcja budynku 

NAJLEPSZY obiekty o funkcji  handlowo-usługowo-biurowej  

z zapleczem magazynowym/warsztatowym   

NAJGORSZY obiekty o dominującej funkcji magazynowej / 

produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym   

10% 

4. Pow. użytkowa  
NAJLEPSZA do 2500 m

2
 

NAJGORSZA powyżej 2500 m
2
 

15% 

5. 

 

Stan techniczny 

 

NAJLEPSZY stan bardzo dobry, obiekt nowszy 

ŚREDNI stan dobry 

NAJGORSZY stan średni  

15% 

6. 
Standard 

wykończenia 

NAJLEPSZY bardzo dobry  

ŚREDNI bardzo dobry, w części do wykończenia 

NAJGORSZY średni standard 

10% 

7. 

Dodatkowe składniki 

zagospodarowania 

terenu / inne 

NAJLEPSZE ogrodzenie, parking /utwardzony plac, utwardzone 

drogi wewnętrzne, dodatkowa powierzchnia pomocnicza  

NAJGORSZE ogrodzenie, parking /utwardzony plac, utwardzone 

drogi wewnętrzne  

15% 

8. 
Rodzaj prawa do 

gruntu 

NAJLEPSZA własność gruntu 

NAJGORSZA użytkowanie wieczyste gruntu 
5% 

RAZEM 100% 
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10. 3. OKREŚLENIE TRENDU CZASOWEGO DLA RYNKU LOKALNEGO ORAZ 

OKREŚLENIE PRZEDZIAŁU CENOWEGO 

 

Trend czasowy: 

Na przedmiotowym rynku nieruchomości w ostatnim czasie zaobserwowano, iż ceny 

nieruchomości utrzymują się na stałym poziomie. W związku z tym, nie zastosowano korekty cen 

ze względu na upływ czasu. 

 

Określenie przedziału cenowego 
 

 

Wyszczególnienie: Wartości: 

Cena maksymalna 1 m
2
 3 771,54 zł 

Cena minimalna 1 m
2 

1 550,82 zł 

Przedział cen ΔC 2 220,72 zł 

 

 

 

 

10. 4. CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI WYCENIANEJ I PORÓWNAWCZYCH  

CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI WYCENIANEJ  

 

ZESTAWIENIE CECH 

CHARAKTERYZUJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚĆ 

PARAMETRY  CECH 

NIERUCHOMOŚCI WYCENIANEJ 

1. Lokalizacja  

Zabrze, ulica Pyskowicka  

peryferia większego ośrodka miejskiego, tereny lepiej 

zagospodarowane, rynek lepiej rozwinięty  

- NAJLEPSZA 

2. Lokalizacja szczegółowa 

dobra dostępność komunikacyjna, w pobliżu głównych dróg,  

z dobrym do nich dostępem 

- ŚREDNIA 
 

3. Funkcja budynku 
obiekt o funkcji  handlowo-usługowo-biurowej  

z zapleczem magazynowo/warsztatowym  -NAJLEPSZA 
 

4. Pow. użytkowa 5 277,70 m
2
 - NAJGORSZA 

 

5. Stan techniczny obiekt kilkuletni, bardo dobry stan -NAJLEPSZY 

 

6. Standard wykończenia 
bardzo dobry, kondygnacja parteru w budynku usługowo-

biurowym w stanie developerskim - ŚREDNI 

-NAJLEPSZA 

7. 

Dodatkowe składniki 

zagospodarowania 

terenu / inne 

ogrodzenie, parking /utwardzony plac, utwardzone drogi 

wewnętrzne,  dodatkowa pow. pomocnicza (pomieszczenia  

w podpiwniczeniu, garaż podziemny),  

- NAJLEPSZE 

8. Rodzaj prawa do gruntu własność gruntu  - NAJLEPSZA 
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CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI PORÓWNAWCZYCH 

 

ZESTAWIENIE CECH 

CHARAKTERYZUJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚĆ 

 PARAMETRY CECH  NIERUCHOMOŚCI   

PORÓWNAWCZYCH 

A B C 

1. Lokalizacja  

Bieruń, ulica 

Świerczyniecka,  

w pobliżu większego 

ośrodka miejskiego 

- NAJLEPSZA 

Łaziska Górne, ulica 

Świerczewskiego, 

lokalizacja pośrednia, 

mniejsze ośrodki miejskie, 

tereny dobrze 

zagospodarowane,  

rynek średnio rozwinięty  

- ŚREDNIA 

Tychy, ulica Beskidzka 

obrzeża większego ośrodka 

miejskiego, tereny lepiej 

zagospodarowane, rynek 

lepiej rozwinięty  

- NAJLEPSZA 

2. 
Lokalizacja 

szczegółowa 

średnia dostępność 

komunikacyjna, dojazd 

drogą asfaltową, dalszy 

dostęp do głównych dróg, 

sąsiedztwo pojedynczej 

zabudowy  

- NAJGORSZA 

dobra dostępność 

komunikacyjna, w pobliżu 

głównych dróg,  

z dobrym do nich dostępem 

- ŚREDNIA 

bardzo dobra dostępność 

komunikacyjna, usytuowanie 

przy głównej trasie 

komunikacyjnej,   

- NAJLEPSZA 

 

3. Funkcja budynku 

obiekt o dominującej 

funkcji magazynowej z 

zapleczem socjalno-

biurowym   

-NAJGORSZA 

obiekt o funkcji  handlowo-

usługowo-biurowej  

z zapleczem magazynowym  

-NAJLEPSZA 

 

obiekt o funkcji  handlowo-

usługowo-biurowej  

z zapleczem 

magazynowym/warsztatowym   

-NAJLEPSZA 

 

4. Pow. użytkowa 
5958,10 m

2
 

-NAJGORSZA 

1855,08 m
2
  

-NAJLEPSZA 

1325,72 m
2
  

-NAJLEPSZA 

5. Stan techniczny 

obiekt nowszy z 2008 r. 

stan bardzo dobry 

 - NAJLEPSZY 

obiekt nowszy/kilkuletni 

stan bardzo dobry 

 - NAJLEPSZY 

obiekt nowszy z 2000 r. 

zmodernizowany w 2012 r. 

stan bardzo dobry 

 - NAJLEPSZY 

6. 
Standard 

wykończenia 

wykończony, 

bardzo dobry standard 

 - NAJLEPSZY 

wykończony, 

bardzo dobry standard 

 - NAJLEPSZY 

wykończony, 

bardzo dobry standard 

 - NAJLEPSZY 

7. 

Dod. składniki 

zagospodarowania 

terenu / inne 

ogrodzenie, utwardzony 

plac, parking  

- NAJGORSZE 

ogrodzenie, utwardzony 

plac, parking  

- NAJGORSZE 

ogrodzenie, utwardzony plac, 

parking  

- NAJGORSZE 

8. 
Rodzaj prawa do 

gruntu 

własność gruntu 

 - NAJLEPSZA 

własność gruntu 

 - NAJLEPSZA 

własność gruntu 

 - NAJLEPSZA 
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ANALIZA PORÓWNAWCZA - POPRAWIENIE CEN JEDNOSTKOWYCH 

 

Poprawienie cen jednostkowych (1m
2 

p.uż.) nieruchomości porównywalnych w zakresie 

czynników - atrybutów wpływających na cenę transakcji zawarto w TABELACH nr I - 

III- arkuszach poprawek porównywalnych nieruchomości. 

 

 

TABELA I 

 

ARKUSZ POPRAWEK NIERUCHOMOŚCI PORÓWNYWALNEJ  „ A” 
 

Lp. Cechy-atrybuty Wpływ 

atrybutu  

na ceny 

rynkowe 

Udział 

kwotowy 

cechy  

w cenie 

[ zł ] 

Parametry cech 

nieruch 

wycenianej  

Parametry cech 

nieruch. „A”  

Parametry cech 

nieruch  

„A-X”  

% 

udział w 

wartości 

Kwotowy 

udział w 

wartości 

 

[ zł] 

1. Lokalizacja  15% 333,11 najlepsza średnia gorsza 0% 0,00 

2. 
Lokalizacja 

szczegółowa 
15% 

333,11 średnia najgorsza gorsza 50% 166,55 

3. Funkcja budynku 10% 222,07 najlepszy najgorszy gorszy 100% 222,07 

4. Pow. użytkowa 15% 333,11 najgorsza najgorsza analogia 0% 0,00 

5. Stan techniczny 15% 333,11 najlepszy najlepszy analogia 0% 0,00 

6. Standard  10% 222,07 średni  najlepszy lepszy -50% -111,04 

7. 
Dod. składniki terenu 

/ inne 
15% 

333,11 najlepsze najgorsze gorsze 100% 333,11 

8. Prawo do gruntu 5% 111,04 najlepsza najlepsza analogia 0% 0,00 

 
100% 2220,72  610,70 

 

 

TABELA II 

ARKUSZ POPRAWEK NIERUCHOMOŚCI PORÓWNYWALNEJ  „ B” 
 

Lp. Cechy-atrybuty Wpływ 

atrybutu  

na ceny 

rynkowe 

Udział 

kwotowy 

cechy  

w cenie 

[ zł ] 

Parametry cech 

nieruch 

wycenianej  

Parametry cech 

nieruch. „B”  

Parametry cech 

nieruch  

„B-X”  

% 

udział w 

wartości 

Kwotowy 

udział w 

wartości 

 

[ zł] 

1. Lokalizacja  15% 333,11 najlepsza średnia gorsza 50% 166,55 

2. 
Lokalizacja 

szczegółowa 
15% 

333,11 średnia średnia analogia 0% 0,00 

3. Funkcja budynku 10% 222,07 najlepszy najlepszy analogia 0% 0,00 

4. Pow. użytkowa 15% 333,11 najgorsza najlepsza lepsza -100% -333,11 

5. Stan techniczny 15% 333,11 najlepszy najlepszy analogia 0% 0,00 

6. Standard  10% 222,07 średni  najlepszy lepszy -50% -111,04 

7. 
Dod. składniki 

terenu / inne 
15% 

333,11 najlepsze najgorsze gorsze 100% 333,11 

8. Prawo do gruntu 5% 111,04 najlepsza najlepsza analogia 0% 0,00 

 
100% 2220,72  55,52 
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TABELA III 

ARKUSZ POPRAWEK NIERUCHOMOŚCI PORÓWNYWALNEJ  „ C” 
 

Lp. Cechy-atrybuty Wpływ 

atrybutu  

na ceny 

rynkowe 

Udział 

kwotowy 

cechy  

w cenie 

[ zł ] 

Parametry cech 

nieruch 

wycenianej  

Parametry cech 

nieruch. „C”  

Parametry cech 

nieruch  

„C-X”  

% 

udział w 

wartości 

Kwotowy 

udział w 

wartości 

 

[ zł] 

1. Lokalizacja  15% 333,11 najlepsza najlepsza analogia 0% 0,00 

2. 
Lokalizacja 

szczegółowa 
15% 

333,11 średnia najlepsza lepsza -50% -166,55 

3. Funkcja budynku 10% 222,07 najlepszy najlepszy analogia 0% 0,00 

4. Pow. użytkowa 15% 333,11 najgorsza najlepsza lepsza -100% -333,11 

5. Stan techniczny 15% 333,11 najlepszy najlepszy analogia 0% 0,00 

6. Standard  10% 222,07 średni  najlepszy lepszy -50% -111,04 

7. 
Dod. składniki 

terenu / inne 
15% 

333,11 najlepsze najgorsze gorsze 100% 333,11 

8. Prawo do gruntu 5% 111,04 najlepsza najlepsza analogia 0% 0,00 

 
100% 2220,72  -277,59 

 
 

 

 

OKREŚLENIE CENY  POPRAWIONEJ DLA NIERUCHOMOŚCI  PORÓWNAWCZYCH 

Lp

. 

Porównywalna 

nieruchomość 

Cena transakcyjna  

1 m
2 
pow. uż. 

[ zł ] 

Kwotowa poprawka 

atrybutów 

[ zł ] 

Cena poprawiona 

1 m
2 
pow. uż. 

[ zł ] 

1. „A” 1 930,15 zł 610,70 2 540,85 zł 

2. „B” 2 264,05 zł 55,52 2 319,57 zł 

3. „C” 3 771,54 zł -277,59 3 493,95 zł 

Cena poprawiona 1 m
2
 pow. uż. (3)  2 784,79 zł 

 Powierzchnia użytkowa obiektu 5 277,70 m
2
 

Wartość nieruchomości 14 697 286,18 zł 

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI 

(W ZAOKRĄGLENIU) 

14 697 000 zł 

(słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) 
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11. WYNIK KOŃCOWY WYCENY 

 

AKTUALNA  WARTOŚĆ RYNKOWA ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, OBJĘTEJ 

KSIĘGĄ WIECZYSTĄ  NR GL1Z/00025445/5, POŁOŻONEJ W ZABRZU, PRZY ULICY 

PYSKOWICKIEJ  17, W ZAKRESIE PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁEK  NR 275/5, 277/22, 315/4  WRAZ 

Z ZABUDOWĄ I POZOSTAŁYMI SKŁADNIKAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WYNOSI: 

 

 

 

14 697 000 ZŁ 

(SŁOWNIE: CZTERNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) 

 

 

 

 
WNIOSKI I UZASADNIENIA 

W operacie określono wartość rynkową nieruchomości podejściem porównawczym na podstawie cen 

osiągniętych z rzeczywistych sprzedaży nieruchomości porównywalnych. Dla szacowanej  nieruchomości 

wykreowano lokalny rynek nieruchomości, przeanalizowano i przyjęto główne atrybuty rynkowe 

kształtujące ceny na tym rynku oraz przeprowadzono szczegółową analizę poprawek z tytułu różnic  

w cechach rynkowych pomiędzy nieruchomościami porównawczymi a nieruchomością szacowaną.  
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12. KLAUZULE I USTALENIA DODATKOWE 

 

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

ZE STANEM FAKTYCZNYM I PRAWNYM. 

2.  NINIEJSZY OPERAT SZACUNKOWY: 

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

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

RZECZOZNAWCY; 

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

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

NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH WYSTĘPOWANIA NIE MÓGŁ STWIERDZIĆ PRZY DOKONYWANIU WIZJI 

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

EWENTUALNE BŁĘDY W DOKUMENTACJI DOSTARCZONEJ PRZEZ ZLECENIODAWCĘ. 

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

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

PRAWA WŁASNOŚCI. 

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

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

LUB PRAWNEJ. 

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

DOTYCZY JAKOŚCI STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, STANU KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU I INNYCH 

WAD UKRYTYCH BUDYNKU. 

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

OD  DATY SPORZĄDZENIA, CHYBA ŻE WYSTĄPIŁYBY ZMIANY UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH LUB 

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

NIERUCHOMOŚCIAMI. 

 

 

NA TYM OPERAT ZAKOŃCZONO I PODPISANO W KRAKOWIE  

W DNIU 08 WRZEŚNIA 2017 R. 
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13. ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Protokół badania Księgi Wieczystej. 

2. Wypis z rejestru gruntów. 

3. Kopia  mapy ewidencyjnej. 

4. Rzuty kondygnacji budynku. 

5. Dokumentacja fotograficzna. 

6. Polisa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej Rzeczoznawcy. 

 

 

 


