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

   
określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej położonej w Gliwicach przy ul. Błogosławionego 
Czesława 13. Wycena obejmuje nieruchomość opisaną w dwóch księgach wieczystych GL1G/00032904/7 oraz 
GL1G00044600/3. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej 183596 m2. Nieruchomość zabudowana 
obiektami o charakterze komercyjnym produkcyjno-warsztatowo-magazynowym i biurowo-socjalnym wraz      
z infrastrukturą towarzyszącą i bocznicą kolejową. Księgi Wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy                     
w Gliwicach. 

   

 

  WŁAŚCICIEL :  Skarb Państwa 
   

WŁAŚCICIEL PRAWA UŻ. WIECZ.               
I ODRĘBNEGO PRAWA WŁASNOŚCI 
BUDYNKÓW  

 
 

 Zakład Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. w upadłości 
likwidacyjnej z siedzibą w Gliwicach przy ul. Błogosławionego 
Czesława 13. 

   
CEL OPRACOWANIA: 

 
Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wartości 
rynkowej przedmiotowej nieruchomości dla potrzeb sądowego 
postępowania upadłościowego.. 

   DATA OPRACOWANIA:   14 grudnia 2015r. 

AUTOR OPRACOWANIA: 
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W Y C I Ą G   Z   O P E R A T U  S Z A C U N K O W E G O  

 
określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej położonej w Gliwicach przy ul. Błogosławionego 

Czesława 13. Wycena obejmuje nieruchomość opisaną w dwóch księgach wieczystych GL1G/00032904/7 oraz 

GL1G00044600/3. Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej 183596 m2. Nieruchomość zabudowana 

obiektami o charakterze komercyjnym produkcyjno-warsztatowo-magazynowym i biurowo-socjalnym wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą i bocznicą kolejową. Księgi Wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy                     

w Gliwicach. 

 

 
 

PODSTAWA  WYCENY: 
Zlecenie syndyka masy upadłościowe ZNiBW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Pana  

Marcina Żurakowskiego. 

 
WŁAŚCICIEL: Skarb Państwa. 

 

WŁAŚCICIEL PRAWA UŻ. WIECZ.            

I ODRĘBNEGO PRAWA WŁASNOŚCI 

BUDYNKÓW 

Zakład Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 13. 

 
CEL  I  ZAKRES  WYCENY: 

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie wartości rynkowej nieruchomości 

położonej jak wyżej do celów sądowego postępowania upadłościowego.. 

 
WARTOŚĆ  RYNKOWA  

PRAW DO NIERUCHOMOŚCI: 
19 969 000,00 PLN 

słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych. 

 
DATA  WYKONANIA 

OPRACOWANIA : 
Gliwice, 14 grudnia 2015 r. 

 
DATA  WYCENY I 

OSZACOWANIA WARTOŚCI : 
14 grudnia 2015 r. 

 
OPIS PRZEDMIOTU 

Nieruchomość zabudowana budynkami produkcyjno-magazynowymi z wydzielonymi 

funkcjami biurowymi i socjalnymi. Teren ogrodzony Dogodny dojazd siecią dróg 
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WYCENY: miejskich połączonych z drogami krajowymi. 

Nieruchomość zabudowana budynkami: 

Lp 
Nazwa                                                                                 

( określenie przedmiotu spisywanego) 
Pow.użytk. 

[m
2
] 

Kubatura 
[m

3
] 

      

1 Budynek warsztatu napraw samochodów  135 653 

2 Budynek hali wagonowej ze stacją Trafo ST1 27391 212680 

3 
Budynek hali produkcyjnej kuźnia, zajezdnia 
wózków i lokomotyw konstrukcja murowana 

3666 30585 

4 Budynek maszynowni  317 317 

5 Budynek pomieszczenie na agregaty prądotwórcze 81 365 

6 
Budynek transformatorowni wraz z 
pomieszczeniami biurowymi 

140 579 

7 Budynek nastawni kolejowej 9 35 

8 Budynek posterunku straży przemysłowej 22 105 

9 Garaż samochodowy (4 boksy)  135  

10 
Budynek magazynu zasobów -wjazd, konstrukcja -
szkielet stalowy obity blachą 

62 188 

11 Budynek magazynu zasobów 839 3860 

12 Budynek magazynu artykułów chemicznych 357 1753 

13 Budynek magazynu materiałów pędnych 71 330 

14 Magazyn zasobów  394 1604 

15 Budynek magazynu zakładowego ośrodka OC 195 975 

16 Budynek magazynu pralni chemicznej 162 743 

17 Budynek pralni chemicznej 218 218 

18 Budynek administracyjny 770 6588 

19 
Budynek biurowo-magazynowy, konstrukcja 
murowany 

3819 3819 

20 Budynek administracyjny, konstrukcja murowany 120 675 

21 Budynek socjalno-administracyjny (transport)  80 308 

22 
Budynek pomieszczenie obsługi magazynu 
materiałów hutniczych 

12 42 

23 Budynek zakładowego ośrodka profilaktyki 371 435 

24 
Budynek socjalny, konstrukcja stalowa wypełniona 
cegłą i płyta 

3060 12624 

25 Budynek pomieszczenia dla przetokowych 30 127 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
AUTOR   

OPRACOWANIA: 

Krzysztof Krzywicki, Rzeczoznawca Majątkowy 

  CZŁONEK POLSKIEGO TOWARZYSTWA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH 
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PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 

 

Przedmiotem opracowania niniejszego operatu szacunkowego jest nieruchomość zabudowana 

 położonej w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 13. Wycena obejmuje nieruchomość 

opisaną w dwóch księgach wieczystych GL1G/00032904/7 oraz GL1G00044600/3. Łączna 

powierzchnia nieruchomości gruntowej 183596 m2. Nieruchomość zabudowana obiektami o 

charakterze komercyjnym produkcyjno-warsztatowo-magazynowym i biurowo-socjalnym wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą i bocznicą kolejową. Księgi Wieczyste prowadzone przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach. 

Zleceniodawca wskazał na potrzebę wyodrębnienia trzech obszarów nieruchomości nie 

wydzielonych geodezyjnie w celu określenia ich orientacyjnej wartości do celów prowadzenia 

efektywnego prowadzenia postępowania upadłościowego. 

 

Obszar 1 - 113506 m2 wynik bilansowy 

Obszar 2 - 69753 m2 określony przy pracach geodezyjnych przed wstępnym podziałem 

Obszar 3 - 310 m2 określony za pomocą narzędzia pomiary z witryny Webewid Gliwice 
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Tabela 1.1 

 

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Gliwice i Skarb Państwa natomiast użytkownikiem 

wieczystym gruntu określonego wyżej oraz właścicielem położonych na nieruchomości 

budynków i budowli jest Zakład Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 13. Zakres oszacowania 
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obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków, budowli i 

urządzeń trwale z tym gruntem związanych i stanowiących odrębny od gruntu przedmiot 

własności.  

Zabudowę nieruchomości stanowią budynki produkcyjne, magazynowe, biurowo-socjalne 

techniczne  oraz place składowe i bocznica kolejowa. 

Tabela 1. 

L.p. 
Symbol 
indeksu 

Nazwa                                                                                   
Rok 

budowy 

Pow. 
użytk.  
[m2] 

Kubatura 
[m3] 

Nr na 
planie 

1 100/2 
Budynek warsztatu napraw 
samochodów  

1984 135 653 1 

2 
101-
102/1 

Budynek hali wagonowej ze stacją Trafo 
ST1 

1892 27391 212680 2 

3 
101-
102/3 

Budynek hali produkcyjnej kuźnia, 
zajezdnia wózków i lokomotyw 
konstrukcja murowana 

1892 3666 30585 3 

4 104/1 Budynek maszynowni  1892 317 317 7 

5 104/2 
Budynek pomieszczenie na agregaty 
prądotwórcze 

 81 365 8 

6 105/1 

Budynek transformatorowni wraz z 
pomieszcz’\ 
‘[oluiy utyrbtevrwce3w21q3 
?m.n,mnhbgvcdXSeniami biurowymi 

1912 140 579 9 

7 112/1 Budynek nastawni kolejowej 1925 9 35 10 

8 112/2 
Budynek posterunku straży 
przemysłowej 

1922 22 105 11 

9 115/2 Garaż samochodowy (4 boksy)   135  12 

10 131/1 
Budynek magazynu zasobów -wjazd, 
konstrukcja -szkielet stalowy obity 
blachą 

1923 62 188 13 

11 131/2 Budynek magazynu zasobów 1923 839 3860 14 

12 
104-
132/1 

Budynek magazynu artykułów 
chemicznych 

1920 357 1753 15 

13 
104-
132/2 

Budynek magazynu materiałów pędnych 1939 71 330 16 

14 
104-
132/3 

Magazyn zasobów  1929 394 1604 17 

15 
104-
132/4 

Budynek magazynu zakładowego 
ośrodka OC 

1932 195 975 18 

16 
104-
132/5 

Budynek magazynu pralni chemicznej 1932 162 743 19 

17 132/6 Budynek pralni chemicznej 1932 218 218 20 

18 144/1 Budynek administracyjny (dyrekcja) 1905 770 6588 21 

19 144/2 
Budynek biurowo-magazynowy, 
konstrukcja murowany 

1923 3819 3819 22 

20 144/3 
Budynek administracyjny (Gł.Mechanik), 
konstrukcja murowany 

1897 120 675 23 

21 144/6 
Budynek socjalno-administracyjny 
(transport)  

 80 308 24 
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22 144/7 
Budynek pomieszczenie obsługi 
magazynu mat.hutn.  

 12 42 25 

23 158/1 
Budynek zakładowego ośrodka 
profilaktyki 

1896 371 435 26 

24 158/4 
Budynek socjalny, konstrukcja stalowa 
wypełniona cegłą i płyta 

1988 3060 12624 27 

25 195/1 
Budynek pomieszczenia dla 
przetokowych 

 30 127 28 

 

L.p. Nazwa obiektu 

1. Place utwardzone 

2. Bramy wjazdowe i ogrodzenie 

3. Linia zasilania energetycznego 

4. Kanalizacja sanitarna 

5. Kanalizacja deszczowa 

6. Sieć wodociągowa 

7.  Sieć gazowa 

8. Tory i rozjazdy bocznicy kolejowej 

9. Konstrukcja jezdni suwnicy 3,2t, rok budowy 1975 

10. Konstrukcja jezdni suwnicy 3,2t rok budowy 1975 

 

Uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć c.o., linia zasilająca SN, 

sieć teletechniczna. 

Wykaz działek i ich zagospodarowanie. 

Nr 
działki 

Sposób zabudowy 
Pow. 

użytk. 
[m2] 

Kubatura 
[m3] 

Pow. 
działki 

[ha] 
KW 

279 Droga dojście EMETIMPEX - - 0,0090 

GL1G00032904/7 

281/1 Parking przed zakładem - - 0,0457 

281/3 Budynek administracyjny ( dyrekcja ) 770 6588 0,3114 

286/3 Budynek magazynu materiałów pędnych 71 330 0,6101 

286/4 Budynek Hali kuźni 3666 30585 0,7521 

  Garaż samochodowy( 4 boksy ) 135 540   

286/5 Droga od portierni do zajezdni 0 - 0,2321 

286/8 Budynek warsztatu naprawy samochodów 135 635 15,6120 

  Budynek hali wagonowej 27391 212680   

  Budynek maszynowni 317 1810   

  
Budynek pomieszczenie na agregaty 
prądotwórcze 

81 365   

  Budynek transformatorowni 140 579   

  Budynek posterunku straży przemysłowej 22 105   

  Budynek magazynu zasobów ( wjazd ) 62 188   

  Budynek magazynu zasobów 839 3860   

  
Budynek magazynu artykułów 
chemicznych 

357 1753   

  Magazyn zasobów ( obok szkoły ) 394 1604   

  Budynek magazynu OC 195 975   

  Budynek magazynu pralni chemicznej 162 743   

  Budynek pralni chemicznej 218 1001   

  Budynek biurowo - magazynowy 369 3819   
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  Budynek administracyjny (BHP, elektr.) 120 675   

  
Budynek socjalno administracyjny 
(transport) 

80 308   

  
Budynek pomieszczenie obsługi 
mag.mat.hut. 

14 42   

  Budynek magazynu/d.balenologia/ 371 1435   

  Budynek socjalny 3060 12624   

  Basen ppoż - 532   

  Basen ppoż - 200   

  Bocznica kolejowa - -   

779 Bocznica kolejowa 0 - 0,0068 

780 Budynek nastawni kolejowej 9 35 0,5645 

  Budynek pomieszczenie dla przetokowych 30 127 
 

  Bocznica kolejowa - -   

RAZEM 18,1437 
 

288 Dawny magazyn/plac drzewny/ - - 0,2159 GL1G00044600/3 

OGÓŁEM 18,3596   

 

CEL WYCENY 
Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej nieruchomości położonej 

 jak wyżej w związku z zamiarem ustalenia jej ceny rynkowej do sądowego postępowania 

upadłościowego.  

 

PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 
Podstawa  formalna 

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi zlecenie  syndyka masy upadłościowej 

ZNiBW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Pana Marcina Żurakowskiego dla Agencji Doradczo - 

Handlowej   „TAXER”   mgr inż. Krzysztof Krzywicki, 44-117 Gliwice ul. Saturna 6/24. 

Autor operatu szacunkowego 

Krzysztof Krzywicki, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 1347 w zakresie 

szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa,  członek Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych, posiadający 

specjalistyczne przeszkolenie w zakresie szacowania majątku przedsiębiorstw. 

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. 

AUTOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWA AUTORSKIE DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE MOŻE BYĆ OPUBLIKOWANE               

W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI W JAKIMKOLWIEK OPRACOWANIU BEZ ZGODY AUTORA I BEZ UZGODNIENIA FORMY I TREŚCI TAKIEJ PUBLIKACJI, O ILE 

TAKA PUBLIKACJA NIE WYNIKA WPROST Z CELU WYKONANIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA LUB PRZEPISÓW PRAWA. PRZED SKOPIOWANIEM 

CAŁOŚCI LUB JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA LUB ODWOŁANIEM SIĘ DO NIEGO W JAKIMKOLWIEK PIŚMIE, DOKUMENCIE LUB 

OŚWIADCZENIU ALBO WŁĄCZENIU LUB DOŁĄCZENIU CAŁOŚCI LUB JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA DO JAKIEGOKOLWIEK 

PISMA, DOKUMENTU LUB OŚWIADCZENIA ALBO PRZED UJAWNIENIEM TREŚCI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAKIEJKOLWIEK STRONIE TRZECIEJ, 

WYMAGANA JEST PISEMNA ZGODA AUTORA, O ILE TAKIE SKOPIOWANIE, ODWOŁANIE LUB UJAWNIENIE TREŚCI NIE WYNIKA WPROST Z CELU 

WYKONANIA OPRACOWANIA LUB PRZEPISÓW PRAWA. TAKA ZGODA JEST WYMAGANA RÓWNIEŻ, JEŚLI AUTOR NIE JEST WYMIENIONY Z IMIENIA I 

NAZWISKA LUB JEŚLI CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BĘDZIE POŁĄCZONA Z INNYM OPRACOWANIEM. 
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Podstawy  materialnoprawne 

Przepisy podstawowe: 

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

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

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

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 

2004 r. nr 207; poz. 2109), 

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

późniejszymi zmianami)  

 

Przepisy uzupełniające: 

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

prawne: 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14 grudnia 1994 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 10 z 

1995 r.); 

 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 

 Odpisy z ksiąg wieczystych KW Nr GLIG 00032904/7  oraz  GL1G00044600/3 wersja 

elektroniczna z portalu Ministra Sprawiedliwości.. 

 Mapy ewidencyjne, zasadnicza i plan nieruchomości. 

 Informacja o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego uzyskana w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. 

 Ustalenia i obmiary dokonane według zakresu rzeczowego w trakcie wizji lokalnej na 

terenie nieruchomości w obecności użytkownika nieruchomości; w trakcie wizji dokonano 

oględzin nieruchomości, identyfikacji z przynależnymi dokumentami oraz oceniono stan i 

poziom techniczny poszczególnych elementów zabudowy a także wykonano w niezbędnym 

zakresie inwentaryzację szkicową oraz fotograficzną. 

 Wyjaśnienia udzielone Rzeczoznawcy przez Użytkownika nieruchomości. 

 Informacje z agencji obrotu nieruchomościami z terenu Gliwic, a także informacje 

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

z o.o. z siedzibą w Katowicach, 

 

DATA  SPORZĄDZENIA  WYCENY 
Data sporządzenia wyceny:                                                             14 grudnia 2015 r. 

Data, na którą oszacowano wartość przedmiotu wyceny:     14 grudnia 2015 r. 

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:          30 listopada 2015 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości:                 październik i listopad 2015 r. 
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OKREŚLENIE  STANU  NIERUCHOMOŚCI 

 

OBECNY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI. 
Stan prawny nieruchomości opisany jest w Księgach Wieczystych KW Nr GLIG 00032904/7  oraz  

GL1G00044600/3  (działka nr 288) gdzie właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a 

właścicielem prawa użytkowania wieczystego oraz właścicielem odrębnego prawa własności 

budynków i budowli jest Zakład Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej siedzibą w Gliwicach. Stan ksiąg powtórnie zbadano w dniu wyceny. Treść księgi 

jest zgodna z dołączoną kopią wypisu. Szczegóły w dołączonej kopii.  

Nieruchomości obciążone są hipotekami: 

 KW nr GL1G/00032904/7 - działki nr: 279, 779, 780, 286/3, 286/4, 286/5, 281/1, 281/3 

zabudowana o pow. 18.1437ha 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Zabrzu           11 940 975,09 zł  

 Gmina Gliwice                                          12 016 711,05 zł  

 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach        4 017 479,76 zł  

 Łączna wartość hipotek                                  27 975 165,90 zł  

 KW nr GL1G/00044600/3 - działka nr 288 niezabudowana o pow.: 0.2159ha 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Zabrzu          8 034 341,83 zł  

 Gmina Gliwice                        541 125,23 zł  

 Łączna wartość hipotek                  8 575 467,06 zł  

 

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, CHARAKTER I CECHY NIERUCHOMOŚCI. 
Nieruchomość zabudowana o trwałej w czasie funkcji produkcyjnej od ponad stu lat. W 1895 r. 

oddano do użytku warsztaty wagonowe (niem. Hauptreparatur-Werkstatt), późniejsze Zakłady 

Naprawcze Taboru Kolejowego Gliwice protoplasta dzisiejszej Spółki. 

Nieruchomość położona jest w strefie miejskiej miasta Gliwice (pierwotnie na przedmieściach), 

wśród nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych na cele przemysłowe, magazynowe, 

baz i składów, tereny ogródków działkowych, tereny obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz na 

cele mieszkalne i cele komunikacji (linia kolejowa). Dostęp do infrastruktury bytowej 

charakterystyczny dla strefy śródmiejskiej.  

Położenie omawianej nieruchomości przy ul. Błogosławionego Czesława dobrze 

skomunikowanej z węzłem drogowym autostrady A1 i Drogowej Trasy Średnicowej oraz przy 

ul. Sportowej stanowiącą lokalną, nieprzelotową drogę. Nieruchomość gruntowa usytuowana 

jest w odległości wynoszącej ok. 4,4 km od Węzła „Sośnica" łączącego autostradę Al i A4. 
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Łatwy dostęp do nieruchomości z głównych traktów komunikacyjnych nie tylko miasta, ale           

i regionu pozwala na szeroki zakres możliwości komercyjnego korzystania z nieruchomości.  

Znaczny obszar nieruchomości stanowi bocznica kolejowa z 43 torami położona na 27 km linii 

kolejowej relacji Katowice-Legnica. Długość bocznicy-10105 m. Głównymi obiektami 

nieruchomości są hala produkcyjna oraz hala kuźni legitymujące się ponad stuletnim okresem 

eksploatacji. Stan techniczny i funkcjonalny jest niski z uwagi na brak kompleksowej 

modernizacji oraz z uwagi na parametry budynków. Nieruchomość położona jest na południe od 

węzła kolejowego Gliwice. 

 

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE I OCHRONNE. 
 

Analiza zgodności zabudowy przy ul. Błogosławionego Czesława 13 2 w Gliwicach z wytycznymi 

planu miejscowego  uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/964/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 

dnia 22.12.2005 r. oraz w południowym fragmencie Uchwałą Nr XXI/575/2004 Rady Miejskiej w 

Gliwicach z dnia 08.07.2004 r. 

W obowiązującym miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice teren nieruchomości oznaczony jest symbolami: 3P oraz PP i PS - dla którego tekst planu 

brzmi:  
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W załącznikach do opracwania zamieszczono zaświadczenie UM w Gliwicach z 2006 r., którego 

treśc jest aktualna na dzień wceny. Jedynie nieaktualne są uwagi dotyczące niewprowadzenia do 

obrotu prawnego Uchwały Nr XXXVIII/964/2005 ponieważ jest ona obecnie aktualna. 

 

LOKALIZACJA I CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE. 

Biorąc pod uwagę aktualny stan zagospodarowania oraz zapisy planów zagospodarowania 

przestrzennego należy wykluczyć zakłócenie aktualnej funkcji i lokalizacji nieruchomości.  

Ewentualne ograniczenie środowiskowe nie wpłyną na korzystanie z nieruchomości, 

ponieważ prowadzona na terenie nieruchomości działalność gospodarcza nie ma uciążliwego 

wpływu na czynniki środowiskowe. 

 

STAN I STOPIEŃ WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

Teren, na którym zlokalizowane są przedmiotowe nieruchomości wyposażony jest we 

wszelkie konieczne urządzenia infrastruktury technicznej dla realizowanej funkcji oraz 

wynikającej z przeznaczenia zabudowy nieruchomości.  Teren poszczególnych działek posiada 

dostęp lub jest wyposażony w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej - sieć 

elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. 

 

STAN ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA NIERUCHOMOŚCI. 

Nieruchomość sąsiaduje z terenami kolei, terenami zabudowy mieszkaniowej, terenami zieleni 

(ogródki działkowe). Część nieruchomości jest przedmiotem dzierżawy (hurtownie). Lokalizacja 

odpowiada aktualnemu poziomowi rozwoju miasta. W najbliższej okolicy znajdują się  zakłady 

produkcyjne, usługowe, składy magazynowe oraz budynki mieszkalne z zapleczem handlowym. 

Aktualnie produkty Spółki znajdują nabywców na rynku krajowym. 
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Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości wynika z bieżącej funkcji nieruchomości 

przedmiotowej oraz nieruchomości sąsiednich. Należy jednak przypuszczać, że lokalizacja 

nieruchomości sprawi, iż kontynuowane będzie w pełni komercyjne wykorzystanie 

nieruchomości. 

 

STAN USŁUG, ZAPLECZA BYTOWEGO I KOMUNIKACJI W MIEJSCU POŁOŻENIA 

NIERUCHOMOŚCI. 

Omówiona wyżej lokalizacja nieruchomości sprawia, że stan usług, zaplecza bytowego i 

komunikacji obszaru, na którym położona jest nieruchomości uznać należy za korzystne dla 

sposobu zabudowy nieruchomości. Położenie z dostępem do sieci dróg miejskich podkreśla 

walory lokalizacyjne. 

 

STAN I DOTYCHCZASOWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 

NIERUCHOMOŚCI. 
Przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne polegały głównie na bieżącej konserwacji. 

Budynki posadowione na nieruchomości nie spełniają wielu kryteriów wymaganym obecnie 

przy wznoszeniu budynków przemysłowych. Brak prawidłowo prowadzonej gospodarki 

remontowej i modernizacyjnej wpływa negatywnie na kondycje zabudowy nieruchomości.  

Większość budynków pomocniczych nie jest eksploatowana służąc przechowywaniu zbędnych 

materiałów, maszyn i urządzeń. Budynek byłej dyrekcji od dłuższego czasu nie jest 

eksploatowany z powodu przedłużającego się remontu. Aktualnie pomieszczenia biurowe 

zarządu Spółki znajduję się w zaadoptowanym budynku magazynowym. Główne budynki 

nieruchomości znajdują się w złym stanie technicznym.  

Część powierzchni użytkowej budynków, część powierzchni gruntu i część budowli stanowi 

przedmiot umów najmu/dzierżawy w głównej mierze na rzecz Gliwickiej Fabryki Wagonów 

HOLDING S.A. , Zakładu Naprawy i Produkcji Sprężyn, Resorów i Odkuwek Sp. z o.o., Zakładu 

Naprawy i Modernizacji Zestawów Kołowych Obróbka Mechaniczna Metali Sp. z o.o. 

                             Rzeczoznawca oszacował wartość nieruchomości  jako wolną od obciążeń 

hipotecznych, nie analizując wpływu ewentualnych obciążeń hipotecznych na 

wartość rynkową nieruchomości. 

      Stan prawny  ujawniono na  podstawie treści księgi wieczystej przy założeniu,       

     że jest on zgodny  ze stanem faktycznym . 
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STAN ZAGOSPODAROWANIA 
Nieruchomość zabudowana  jest budynkami produkcyjnymi, magazynowymi z wydzielonymi 

pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, budynkami technologicznymi związanymi z obsługą 

bocznicy kolejowej oraz bocznica kolejowa. 
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Wartość składnika majątkowego bocznicy określono w odrębnym opracowaniu w stanie po 

rozbiórce jako materiały staroużyteczne. 

Zużycie funkcjonalne i ekonomiczne (moralne) obiektów 

W przedmiotowym przypadku, sposób posadowienia budynków na terenie nieruchomości, ich 

gabaryty oraz powierzchnia a także charakter konstrukcyjny i wyposażeni technologiczne, 

umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej. Jest ona jednak ograniczona złym stanem 

technicznym i ograniczona funkcjonalnością z uwagi na wymiary budynków oraz wyposażenie      

w instalacje technologiczne i urządzenia transportu wewnętrznego. 

Niski standard użytkowy sprawia, że zainteresowanie nieruchomością może być ograniczone. 

Negatywnym czynnikiem jest też duża powierzchnia użytkowa. Obrót takimi nieruchomościami 

odbywa się sporadycznie. Biorąc pod uwagę powyższe, a także fakt że stopień zużycia 

ekonomicznego nieruchomości można mierzyć przez pryzmat nakładów, jakie trzeba ponieść na 

ich przebudowę w taki sposób, aby stały się ona atrakcyjne w stopniu co najmniej równym 

atrakcyjności innych obiektów, znajdujących się na rynku lokalnym i gwarantujących możliwość 

ich pełnego wykorzystywania - zużycie ekonomiczne (moralne) przedmiotowego obiektu szacuje 

się na 70 %. 

Zużycie środowiskowe obiektów 

Obiekt położony jest obszarze, który charakteryzuje w odniesieniu do innych regionów po-

łudniowych kraju, dużą degradacją środowiska naturalnego, objawiająca się znacznym 

zanieczyszczeniem atmosfery oraz znacznym i średnim zanieczyszczeniem gleb i wód. Dla 

szacowania zużycia środowiskowego przedmiotowych obiektu, skala makroregionu nie jest 

jednak właściwym układem odniesienia. Wszystkie bowiem obiekty położone w obrębie 

górnośląskim, dotknięte są zużyciem środowiskowym w równym bądź zbliżonym stopniu. 

Aktualnie porównywalny stopień zanieczyszczenia środowiska występuje w większości 

zindustrializowanych miast w Polsce.  Dla potrzeb oszacowania zużycia środowiskowego 

przedmiotowego obiektu, należałoby je odnieść do innych obiektów znajdujących na rynku 

lokalnym i porównać. Istotne różnice w ww. stopniu zużycia mogłyby być zauważalne jedynie       

w przypadku lokalizacji obiektów w pobliżu np. dużego zakładu emitującego hałas lub 

zanieczyszczenia, na które mógłby być on narażony w stopniu szczególnym, nie spotykanym          

w przypadku innych lokalnych nieruchomości. Taka sytuacja nie występuje w przedmiotowym 

przypadku. 

W związku z powyższym ocenia się, że zużycie środowiskowe przedmiotowego obiektu w skali 

lokalnej regionu górnośląskiego występuje w stopniu umiarkowanym. Jego stopień ocenia się 

maksymalnie na 5%. 
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Zużycie techniczne obiektów. 

Kluczowym czynnikiem wpływającym na stan techniczny i funkcjonalny jest wiek budynków 

 

Budynki wymagają gruntownych remontów w zakresie wymiany poszyć dachowych, naprawy 

ścian i posadzek oraz termomodernizacji. Część budynków kwalifikuje się do rozbiórki. 

Wyjątkiem jest zespół budynków magazynowych zaadaptowanych na pomieszczenia biurowe. 

ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 

Autor niniejszego opracowania 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 Rzeczoznawców Majątkowych przy wykorzystaniu systemu „PARTNER” – 

obsługiwanego oprogramowaniem „Walor”. Analiza zebranych danych rynkowych pozwala na 

określenie zachowań na lokalnych rynkach nieruchomości. 

W celu przeanalizowania zachowań rynkowych przeanalizowano rynek rozszerzony o inne 

miejscowości aglomeracji. Uzasadnieniem takiego podejścia jest gęsta zabudowa miejska                   

i rozwinięta sieć komunikacyjna na Górnym Śląsku. Ogólne położenie nieruchomości usługowo-

produkcyjno-magazynowej nie będzie miała wielkiego wpływu na jej wartość. Lokalizacja              

w Gliwicach lub miastach sąsiadujących w kontekście zróżnicowania wartości w funkcji położenia 

nie ma znaczenia. Wpływ może mieć szczegółowa lokalizacja lub wyjątkowo dogodne położenie 

względem głównych arterii komunikacyjnych. Odległości pomiędzy poszczególnymi miastami 

wynoszą od kilku do 20-stu, 30-tu kilometrów co sprawia, że dystrybucja usług i produktów nie 

jest utrudniona i szczegółowa lokalizacja nie wpływa w istotny sposób na atrakcyjność 

nieruchomości.  
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W celu sparametryzowania rynku analizą objęto 52 transakcje nieruchomościami zabudowanymi 

o mieszanej funkcji biurowo-magazynowo-produkcyjnej objętej prawem własności i prawem 

użyłkowania wieczystego gruntu oraz własnością budynków i budowli. Do tego celu 

wykorzystano arkusz kalkulacyjny autorstwa rzeczoznawcy majątkowego T. Kotrasińskiego. 

ANALIZA TRANSAKCJI NIERUCHOMOŚCIAMI ZABUDOWANYMI 

L.p. Parametr / Data wyceny Wartość parametru 

1. Od najwcześniejszej transakcji 2012-11-21 

2. Od najpóźniejszej transakcji 2015-06-29 

3. Rozstęp czasowy (dni) 950 

4. Nachylenie równania trendu (b1) 0,30175 

5. Rzędna równania trendu (b0) -11 847 

6. Rodzaj trendu i charakter trendu bardzo słaby trend rosnący 

7. Współczynnik korelacji (R) 27,2% 

8. Współczynnik determinacji (R2) 7,4% 

9. Cena najwcześniejsza z równania regresji 595 zł/m2 

10. Cena najpóźniejsza z równania regresji 882 zł/m2 

11. Wymiar średni bezwzględny trendu (zł)/okres 287 zł/m2 

12. Okres badania rynku (lata) 2,60 

13. Wymiar względny trendu (%)/okres badania 48,1% 

14. Wymiar względny trendu (%)/dzień 0,04% 

15. Wymiar względny trendu (%)/mies. 1,3% 

16. Wymiar względny trendu (%)/rok 16,3% 

 

Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 1,999 jest większa niż wartość 

teoret. statystyki t-Studenta(teoret.,alfa,n-2) wynoszącej 1,462. Prawdopodobieństwo przyjęcia 

występowania fałszywego trendu wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok. 

5,11% i jest na poziomie niższym niż założony poziom istotności wynoszący 0,15. 

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

statystyczną występowania trendu. 

Wymiar względny trendu (%)/rok wyrażony rok do roku, wynosi ok. 16,3%/rok i można określić 

go jako bardzo słaby trend rosnący. Przedział ufności dla wyliczonego trendu, na założonym 

poziomie istotności 0,15 wynosi ok. ±11,9%. Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,85 

rzeczywista wartość trendu mieści się w granicach od 4,4%/rok do 28,2%/rok. 
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Trend czasowy w wymiarze rocznym dla wymiaru średniego (16,3%/rok) 
oraz dolnego przedziału ufności (4,4%/rok) i górnego przedziału ufności 

(28,2%/rok) przy poziomie istotności α = 0,15
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Średnia (μ) 778

Mediana (Me) 698

Dominanta (D) 782
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Rozład empiryczny oraz normalny N(μ=778; σ=351)

 

 

Miary tend. centralnej i zmienności Wartość   Przedziały  

Średnia (μ) 778  od do liczność 

Poziom istotności [α] 5%  0 300 2 

Przedział ufności średniej [u(α)] 91  300 600 18 

Przedział średniej: 687  600 900 19 

Typowy przedział zmienności 869  900 1 200 8 

 
Mediana (Me) 

427  1 200 1 500 10 

1 129     

Dominanta (D) 698     

Odchylenie standardowe (σ) 782     

Wsp. zmienności (σ/μ)% 351     

Kurtoza 45,1%     

Wartość minimalna -1,051     

Wartość maksymalna 261     

 

Zgodnie z treścią powołanych w opracowaniu przepisów prawa, wycena powinna polegać na 

odniesieniu poszukiwanej wartości przedmiotu szacowania do cen transakcyjnych stosowanych 

w umowach przeniesienia praw majątkowych nieruchomości podobnych. Przed zawarciem 

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

nieruchomości na rynku lokalnym.  

W celu określenia zachowań na lokalnym rynku nieruchomości autor niniejszego opracowania 

dokonał badania transakcji (zbiory dokumentów śląskich Wydziałów Geodezji i Kartografii w tym 

głównie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami miast aglomeracji śląskiej jakie miały 

miejsce w latach 2012-2015 ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gliwice.  

Decydujące znaczenie w doborze nieruchomości porównawczych będzie miała funkcja 

nieruchomości, a zwłaszcza jej trwałość w czasie oraz zapisy prawa miejscowego. 
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Obrót nieruchomościami komercyjnymi o tak dużej powierzchni użytkowej i powierzchni działek 

ma miejsce na rynku sporadycznie. Często dotyczy to starej struktury wznoszonej przed 

kilkudziesięciu laty w ówczesnej peryferyjnej lokalizacji, która obecnie należy do śródmiejskiej. 

Wiodące przemysłowe przeznaczenie terenu wynika często z realizowanej do dzisiejszego dnia 

funkcji zakładu przemysłowo-usługowego. W ostatnim dwudziestoleciu w Gliwicach funkcję swą 

zmieniły tereny po zakładach materiałów ogniotrwałych oraz kopalnia węgla kamiennego. 

Podobne przekształcenia miały się dokonać na terenie po zlikwidowanej hucie. Niestety do dnia 

dzisiejszego nie ma na wymienionym terenie obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Do zmiany właściciela nieruchomości doszło na terenach Bumaru – Łabędy. 

Transakcje te nie miały charakteru rynkowego ponieważ zostały zawarte z instytucjonalnymi 

wierzycielami jako zapłata za zobowiązania fiskalne. Rynkowy charakter miała transakcja 

dokonana w obrębie Niepaszyce Północ gdzie inwestor zagraniczny zlikwidował swój biznes w 

SSE i w Polsce. Wymienione transakcje obejmowały nieruchomości znajdujące się w lepszym 

stanie  technicznym aniżeli wyceniana nieruchomość. Wyjątek stanowi transakcja zakładu 

przemysłu ceramicznego. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na znaczne różnice wartości transakcyjnych obiektów            

o podobnej wielkości i konstrukcji zróżnicowane pełnioną funkcją i stanem technicznym. 

Przedmiotowa nieruchomość należy do nieruchomości bardzo dobrze zlokalizowanej w stosunku 

do głównych szlaków komunikacyjnych.  

Dla określenia zachowań inwestorów na lokalnym rynku nieruchomości rozszerzono badanie 

rynku na teren ścisłej aglomeracji śląskiej. W świetle badań śląskiego rynku stwierdzono bowiem, 

że zachowania inwestorów w strefach miejskich miast aglomeracji śląskiej są na tyle zbieżne, że 

takie rozszerzenie obszaru badań jest uzasadnione.   

Lokalizacja przedmiotowej nieruchomości charakteryzuje się korzystnym położeniem tak dla 

funkcji użytkowej wynikającej z przeznaczenia zabudowy nieruchomości jak i funkcji 

wyznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość jest 

korzystnie położona w stosunku do głównych szlaków komunikacyjnych. 

 

OSZACOWANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Dobór metod wyceny. 

Z uwagi na masową ilość danych transakcyjnych w opracowaniu zastosowano metodę 

korygowania ceny średniej w podejściu porównawczym. 

Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości przy pomocy powyższej metody pozwala na 

uwzględnienie w podstawowym zakresie wpływu sposobu użytkowania, lokalizacji, funkcji 

nieruchomości określonej w planie zagospodarowania przestrzennego i stanu koniunktury na 
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rynku nieruchomości na jej wartość przy uwzględnieniu ograniczeń podanych powyżej.  Biorąc 

pod uwagę obecny stan prawny nieruchomości oraz dostępną wiedzę o transakcjach wartość  

nieruchomości oszacowana podejściem porównawczym powinna być najbardziej właściwa do 

określenia jej wartości rynkowej. Zastosowanie podejścia porównawczego jest zgodne w 

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

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

2109). 

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 

konieczności badania rynku nieruchomości autor niniejszego opracowania jest sygnatariuszem 

umowy o wzajemnej współpracy w zakresie tworzenia oraz wymiany bazy danych o rynku 

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

dane z rynku nieruchomości województwa śląskiego. 

 

OKREŚLENIE WYBORU PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI. 

Metoda korygowania ceny średniej 

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

względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej kilkanaście nieruchomości  

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

transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość 

nieruchomości będącej przedmiotem wyceny szacuje się  w drodze korekty średniej ceny 

nieruchomości  podobnych współczynnikami korygującymi wartości przypisane poszczególnym 

cechom tych nieruchomości. 

Metoda skorygowanej ceny średniej. 

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

rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych. 

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

wraz z określeniem wag cech rynkowych. 

Podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech rynkowych. 

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

nieruchomości reprezentatywnych (próbki reprezentatywnej). 

Określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako: 










śrśr C

C

C

C maxmin ,  

Cmin = Cśr –  δ, 
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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 rynkowych 

 nieruchomości. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami wycena nieruchomości, 

które są lub mogą być przedmiotem obrotu ma być przeprowadzona przez 

rzeczoznawcę na podstawie jej wartości rynkowej. 

Definicję wartości nieruchomości przyjęto według art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

Wartość nieruchomości oszacowano z uwzględnieniem obowiązujących przepisów           

i przytoczonych wyżej metod i założeń. 

Do porównań przyjęto nieruchomości o podobnej funkcji w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz zbliżonej lokalizacji o porównywalnym,                

z przedmiotową nieruchomością sąsiedztwie. Zastosowane w procesie wyceny 

informacje dotyczące rynku śląskiego pochodzą z masowego badaniu zasobów 

dokumentów jednostek prowadzących ewidencje gruntów w poszczególnych ośrodkach 

geodezyjnych województwa śląskiego prowadzonego przez zorganizowaną grupę  

rzeczoznawców majątkowych-sygnatariuszy umowy o wzajemnej współpracy                    

i wymianie danych rynkowych.  

Z naturalnych względów transakcje spływają do bazy danych z pewnym opóźnieniem, 

które sprawia nie oddaje w pełni bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości. Na 

zmiennym rynku wywodzenie wartości nieruchomości wyłącznie na podstawie cen 

odnotowanych w przeszłości jest zadaniem trudnym do zrealizowania. Inwestorzy przy 

podejmowaniu decyzji o zakupie zdarzenia przeszłe traktują jedynie jako motyw 

pomocniczy. Głównym motywem inwestycji są prognozy przyszłego rozwoju rynku 

nieruchomości, potencjalne sposoby użytkowania nieruchomości i czerpania z tego 

tytułu korzyści oraz bieżąca sytuacja rynkowa.  
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Cechy rynkowe przedmiotowej nieruchomości: 

POZYTYWY: 

o  dobra lokalizacja i dojazd, 

o  niezbędna infrastruktura techniczna, 

NEGATYWY: 

o  słaby stan techniczny zabudowy oraz wyposażenie obiektów 

 

Oprócz korzystnej lokalizacji nieruchomości pierwszorzędnym czynnikiem cenotwórczym jest 

obecnie dostępna powierzchnia zabudowy. Spółka prowadziła już prace przygotowawcze w celu 

wyodrębnienia powierzchni do zainwestowania. Nie doszło jednak do podziału i wyodrębnienia 

geodezyjnego. 

 

OSZACOWANIE WARTOŚCI. 

W celu właściwego oszacowania wielkości wag cech wykorzystano arkusz kalkulacyjny trend 

liniowy cen v. 0.2.3 autorstwa rzeczoznawcy majątkowego T.Kotrasińskiego. 

Do określenia wartości obszaru nr 1 badaniu poddano 19 transakcji nieruchomościami 

podobnymi obejmującymi nieruchomości zabudowane obiektami o funkcji zbieżnej                            

z nieruchomością wycenianą, które odbyły się na wyżej określonym obszarze w ostatnich 36 

miesiącach. Wydłużony okres badania jest uzasadniony z uwagi n anieliczne transakcje tak 

dużymi nieruchomościami. Jako wyjściowe do badania przyjęto cechy takie jak: data transakcji 

powierzchnia użytkowa zabudowy, powierzchnia działki (-ek), lokalizacja, odległość od głównych 

szklaków komunikacyjnych, stan oraz wskaźnik zabudowy. Po analizie okazało się , że tylko 

cztery cechy spośród badanych są istotne. 
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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 Pow użytkowa 13,70% 6,40% 245 zł 
 

0,57% istotna 

2 
Powierzchnia 
działki(ek) 

11,85% 5,46% 212 zł 
 

0,52% 
istotna 

3 Położenie 26,32% 5,10% 470 zł 
 

0,00% istotna 

4 Stan 48,13% 3,93% 860 zł 
 

0,00% istotna 

  Σ 100,0% 
 

1 787 zł 
   

 

Ujemna wartość wagi cechy oznacza, że cecha jest destymulantą. 

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

 

Empiryczny rozstęp cenowy rynku (ΔC). 
 

Parametr Empiryczna 

Cena minimalna 261 zł 

Cena maksymalna 1 287 zł 

ΔC 1 026 zł 

 

Parametry wycenianej nieruchomości. 

L.p. Zmienna Stan cechy 

1 Data transakcji 2015-11-30 

2 Pow użytkowa 39008,00 

3 Powierzchnia działki(ek) 113843 

4 Położenie 3,0 

5 Prawo 1 

6 Stan 1 

 

Parametry jakościowe przyjęto w skali rosnącej od 1 do 4. Nieruchomość wyceniana położona 

jest w dogodnej lokalizacji z dobrym dostępem do głównych szlaków komunikacyjnych.  

L.p. Cechy rynkowe: 
Waga 
cechy 

Wartości współczynników korygujących 

Min abs.   Max. Szacowana 

1 Pow użytkowa 13,7% 0,039 ÷ 0,316 39008,00 0,068 

2 
Powierzchnia 
działki(ek) 

11,9% 0,034 ÷ 0,273 113843,00 0,098 

3 Położenie 26,3% 0,075 ÷ 0,607 3 0,437 

Suma: 100,0% 0,284 ÷ 2,307 0,465 

  
   średnia: 689,68 zł 

   
współczynnik korygujący: 0,465 

  
   Cena 1 m2 pu: 320,98 zł 
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Tabela nieruchomości porównawczych. 

Miasto/Gmina 
Cena 1 
m2 pu 

Data 
Pow 

użytkowa 
Powierzchnia 

działki(ek) 
Położenie Stan 

Gliwice 261,38 2012-12-17 5212 9283 2 1 

Pszów 345,4 2013-03-04 5211,38 23924 1 2 

Dąbrowa Górnicza 346,89 2013-03-18 6379,6 40885 2 1 

Katowice 367,35 2013-10-15 54443,8 104743 3 1 

Pyskowice 413,8 2013-09-30 17710 171651 1 2 

Dąbrowa Górnicza 454,94 2015-02-27 13105 260233 2 1 

Siemianowice Śląskie 530,48 2014-07-18 3035 4740 2 2 

Gliwice 563,15 2013-12-30 5416 10222 2 2 

Katowice 590,88 2013-06-14 4366,4 6051 2 2 

Sosnowiec 594,29 2013-02-28 3500 4314 2 2 

Gliwice 756,34 2014-09-26 22608,79 70339 3 2 

Katowice 759,38 2015-06-23 20068,99 35770 2 3 

Mikołów 794,4 2013-07-02 4154,1 11647 2 3 

Jejkowice 796,74 2014-06-05 3816,7 53182 2 3 

Gliwice 874,79 2014-05-29 3658 7476 2 3 

Katowice 1089,28 2013-10-14 3164,49 7821 2 4 

Gliwice 1114,96 2013-08-06 4353,5 20983 3 3 

Katowice 1162,53 2012-11-21 4954,72 7075 2 4 

Mikołów 1286,96 2014-11-28 3923,98 10725 2 4 

 

Wyszacowana wartość rynkowa  wynosi: 

Wr= Cj x Wj = 320,98 zł/m2 x 38008 m2 = 12 520 787,84 zł  

 

W celu określenia wartości wydzielonego niezabudowanego obszaru nr 2  przeprowadzono 

analizę nieruchomościami niezabudowanymi objętymi prawem własności i prawem użytkowania 

wieczystego o powierzchniach z przedziału od 1 do 24 ha o przeznaczeniu przemysłowym                

i przemysłowo-usługowym z obszaru województwa śląskiego. Analizą objęto 76 transakcji Do 

tego celu wykorzystano arkusz kalkulacyjny autorstwa rzeczoznawcy majątkowego                           

T. Kotrasińskiego. 
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3,7%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

Tr
e

n
d

 w
 %

/r
o

k

Wymiar względny trendu (%)/rok

 

0,0%

3,7%

0,0%
-0,6%

0,0%

8,1%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

0 2 4 6 8 10 12 14

Czas w miesiącach

Trend czasowy w wymiarze rocznym dla wymiaru średniego (3,7%/rok) 
oraz dolnego przedziału ufności (-0,6%/rok) i górnego przedziału ufności 

(8,1%/rok) przy poziomie istotności α = 0,15
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Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 1,247 jest mniejsza niż wartość 

teoret. statystyki t-Studenta(teoret.,alfa,n-2) wynoszącej 1,444. Prawdopodobieństwo przyjęcia 

występowania fałszywego trendu wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok. 

21,36% 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. 3,7%/rok i można określić 

go jako brak trendu. Przedział ufności dla wyliczonego trendu, na założonym poziomie istotności 

0,15 wynosi ok. ±4,3%. Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu 

mieści się w granicach od -0,6%/rok do 8,1%/rok. 

Średnia (μ) 126

Mediana (Me) 125

Dominanta (D) 127
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Rozład empiryczny oraz normalny N(μ=126; σ=51)

 

L.p. Miary tend. centralnej i zmienności Wartość 

1. Średnia (μ) 126 

2. Poziom istotności dla średniej [α] 5% 

3. Przedział ufności średniej [u(α)] ± 21 

4. Przedział średniej 
105 

147 

5. Typowy przedział zmienności 
74 

177 

6. Mediana (Me) 125 

7. Dominanta (D) 127 

8. Odchylenie standardowe (σ) 51 

9. Wsp. zmienności (σ/μ)% 40,9% 

10. Kurtoza -0,788 

11. Wartość minimalna 69 

12. Wartość maksymalna 225 
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Dla określenia zachowań inwestorów na lokalnym rynku nieruchomości rozszerzono badanie 

rynku na teren województwa śląskiego. W świetle badań śląskiego rynku stwierdzono bowiem, że 

zachowania inwestorów w strefach miejskich miast aglomeracji śląskiej są na tyle zbieżne, że 

takie rozszerzenie obszaru badań jest uzasadnione.   

Lokalizacja przedmiotowej nieruchomości charakteryzuje się korzystnym położeniem tak dla 

funkcji użytkowej wynikającej z przeznaczenia zabudowy nieruchomości jak i funkcji 

wyznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Ograniczeniem jest 

położenie w strefie miejskiej, gdzie pomimo zapisów planu zagospodarowania przestrzennego 

nie będzie można realizować nieograniczonej zabudowy przemysłowej z uwagi na sąsiedztwo 

terenów mieszkaniowych. Nieruchomość jest korzystnie położona w stosunku do głównych 

szlaków komunikacyjnych. 

Cechy rynkowe przedmiotowej nieruchomości: 

POZYTYWY: 

o  dobra lokalizacja i dostęp do sieci komunikacyjnej miasta, 

o  niezbędna infrastruktura techniczna, 

NEGATYWY: 

o pozostałości po zlikwidowanej zabudowie. 

Do określenia wartości obszaru nr 1 badaniu poddano spośród analizowanych 12 transakcji 

nieruchomościami podobnymi obejmującymi nieruchomości zabudowane obiektami o funkcji 

zbieżnej z nieruchomością wycenianą, które odbyły się na wyżej określonym obszarze                     

w ostatnich 36 miesiącach. Wydłużony okres badania jest uzasadniony z uwagi na nieliczne 

transakcje nieruchomościami o dużej powierzchni. Jako wyjściowe do badania przyjęto cechy 

takie jak: data transakcji, powierzchnia nieruchomości, lokalizacja oraz jakość praw do 

nieruchomości Po Analiza modelu wykazała, że tylko trzy cechy spośród badanych są istotne 

powierzchnia, lokalizacja i jakość praw do nieruchomości. 
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Powierzchnia działek
-50,65%

Lokalizacja
38,00%

Prawo
11,35%
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Wartości wag cech rynkowych z przedziałami ufności oceny wag cech

 

 

L.P Cechy rynkowe: 
% waga 

cechy    
 w ΔC: 

Abs % waga 
cechy w ΔC: 

Przedział 
ufności 

wagi cechy 
(±) 

Zakres 
kwotowy 

poprawek: 
p-value 

Istotność 
cechy przy α 

= 0,15 

1 Powierzchnia d -50,65% 50,65% 13,80% 70 zł 0,04% istotna 

2 Lokalizacja 38,00% 38,00% 15,37% 52 zł 0,43% istotna 

3 Prawo 11,35% 11,35% 13,09% 16 zł 20,46% 
do 

rozważenia 

  Σ -1,3% 100,0% 
 

138 zł 
  

 

Ujemna wartość wagi cechy oznacza, że cecha jest destymulantą. 

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

 

Empiryczny rozstęp cenowy rynku (ΔC). 
 

Parametr Empiryczna 

Cena minimalna 71 zł 

Cena maksymalna 190 zł 

ΔC 119 zł 

 

Parametry wycenianej nieruchomości. 

L.p. Zmienna Stan cechy 

1 Data transakcji 2015-11-30 

2 Powierzchnia działek 69753,00 

3 Lokalizacja 3 

4 Prawo 1,0 

 

Parametry jakościowe przyjęto w skali rosnącej od 1 do 3. Nieruchomość wyceniana położona 

jest w dogodnej lokalizacji z dobrym dostępem do głównych szlaków komunikacyjnych.  
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L.p. Cechy rynkowe: 
Waga 
cechy 

Wartości współczynników korygujących 

Min   Max. Szacowana 

1 
Powierzchnia 
działek 

50,7% 0,121 ÷ 0,642 69753,00 0,327 

2 Lokalizacja 38,0% 0,091 ÷ 0,482 2,79 0,441 

3 Prawo 11,4% 0,027 ÷ 0,144 1 0,027 

  Suma: 100,0% 0,238 ÷ 1,267 0,795 

        

  
   średnia: 133,73 zł 

   
współczynnik korygujący: 0,795 

  
   Cena 1 m2: 106,31 zł 

 

Tabela nieruchomości porównawczych. 

Miasto/Gmina Cena 1 m2 Data 
Powierzchnia 
działek w m2 

Lokalizacja Prawo 

Czerwionka - Leszczyny 71,19 2014-04-15 108858 2 2 

Czerwionka - Leszczyny 81,87 2014-05-26 108858 2 2 

Piekary Śląskie 99,67 2015-03-20 13993 1 2 

Jastrzębie - Zdrój 125 2015-02-24 15000 2 1 

Gliwice 134 2014-07-17 29787 3 2 

Gliwice 141,42 2015-01-09 37306 3 2 

Siemianowice Śląskie 147 2013-12-19 11434 2 2 

Tychy 150 2014-12-22 13487 2 2 

Tychy 150 2014-12-22 13975 2 2 

Katowice 151,65 2013-09-05 12199 3 1 

Gliwice 163 2013-05-10 10100 3 2 

Gliwice 190 2014-03-20 13484 3 2 

 

Wyszacowana wartość rynkowa  wynosi: 

Wr= Cj x Wj = 106,31 zł/m2 x 69753,00 m2 = 7 415 441,43 zł  
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RAPORT Z WYCENY 

Wartość rynkowa nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 13  

wg przyjętych założeń wynosi na dzień wyceny: 

Część zabudowana oznaczona jako obszar 1     - 12 520 787,84 zł  

Część niezabudowana oznaczona jako obszar 2  - 7 415 441,43 zł 

Część niezabudowana oznaczona jako obszar 3  - 32 956,10 zł 

Wartość nieruchomości jest sumą wyszczególnionych obszarów i wynosi 19 969 185,37 zł 

w zaokrągleniu do 1000 zł: 

19 969 000,00 PLN 

słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych. 

 

W tym wartość prawa użytkowania wieczystego: 

19 515 220,39 PLN 
słownie: dziewiętnaście milionów pięćset piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia 39/100 zł 

 

 

 

 

Komentarz do wyliczonej wartości. 

Wynik szacowania potwierdza niską wartość istniejącej zabudowy. Głównym czynnikiem wpływającym na 

taki stan jest bardzo długa eksploatacja budynków (ponad stuletnia). Wskazuje to na potrzebę poniesienia 

bardzo dużych nakładów na doprowadzenie obiektów do parametrów odpowiadających współczesnym 

inwestorom. Zaproponowany podział nieruchomości na trzy obszary powinien ułatwić zbycie tego składnika 

majątkowego upadłej Spółki. Nadmienić jednak należ , że  sprzedaż nieruchomości o takiej wielkości może 

napotkać na wydłużony okres ekspozycji z uwagi na preferencje inwestorów , którzy chętniej nabywają 

nieruchomości niezabudowane i realizują tam swoje inwestycje wznosząc je od podstaw. 

Transakcje odbywane na regionalnym rynku nieruchomości o podobnym przeznaczeniu dotyczyły 

nieruchomości, których zabudowa charakteryzowała się zróżnicowanym stanem technicznym, 

funkcjonalnym i architektonicznym. Wyceniana nieruchomość położona jest w strefie miejskiej Gliwic, a jej 

walorem jest możliwość wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej w szerokim zakresie 

niekoniecznie zgodnym z obecną funkcją. 
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KLAUZULE 

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

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

szacunkowego. 

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. 

 

 

O P R A C O W A Ł: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwice, 14 grudnia 2015 r.. 
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Z A Ł Ą C Z N I K I 

 

1) Kopia mapy zasadniczej 

2) Kopa mapy z podziałem  

3) Kopie wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego 

4) Kopia rysunku planu zagospodarowania przestrzennego  

5) Informacja o ogłoszeniu upadłości Spółki 

6) Gliwicki Rynek Nieruchomości raport Jones Lang LaSalle z portalu miasta 

7) Odpisy z ksiąg wieczystych (zrzut z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


