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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 Opolu przy Alei 

Przyjaźni 59. Działki nr  5/27, 5/28, 5/30, 5/38, 5/39, 5/40, a.m. 85, obręb geodezyjny 

0098 -Nowa Wieś Królewska, jednostka ewidencyjna 1661011, M. Opole o łącznej 

powierzchni 14672m2, Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr 

OP1O/00101906/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg 

Wieczystych. 

   

    

   
  WŁAŚCICIEL :  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Tommi" Czesław 

Włodarczyk Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej. 

CEL OPRACOWANIA: 

 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej 

nieruchomości gruntowej zabudowanej dla potrzeb 

prowadzonego sądowego postępowania upadłościowego. 

DATA OPRACOWANIA:   8 sierpnia 2013 r. 

 

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  

określającego wartość rynkową nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu przy Alei Przyjaźni 59. Działki nr  
5/27, 5/28, 5/30, 5/38, 5/39, 5/40, a.m. 85, obręb geodezyjny 0098 -Nowa Wieś Królewska, jednostka 
ewidencyjna 1661011, M. Opole o łącznej powierzchni 14672m2, Dla nieruchomości urządzona jest księga 
wieczysta nr OP1O/00101906/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

   

PODSTAWA  WYCENY: 

Operat szacunkowy opracowano w oparciu o zlecenie  Syndyka Marcina 
Żurakowskiego prowadzącego postępowanie upadłościowe Przedsiębiorstwa 
Handlowo-Usługowe "Tommi" Czesław Włodarczyk Spółka Jawna w upadłości 
likwidacyjnej. 

WŁAŚCICIEL: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Tommi" Czesław Włodarczyk Spółka Jawna w 
upadłości likwidacyjnej. 

CEL  I  ZAKRES  WYCENY: 
Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej 
zabudowanej dla potrzeb prowadzonego sądowego postępowania upadłościowego. 

WARTOŚĆ  RYNKOWA  

PRAW DO NIERUCHOMOŚCI: 

5 525 000,00 PLN 

słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych. 

DATA  WYKONANIA 

OPRACOWANIA : 
Gliwice, 8 sierpnia 2013 r. 

DATA  WYCENY I 

OSZACOWANIA WARTOŚCI : 
8 sierpnia 2013 r. 

OPIS PRZEDMIOTU 

WYCENY: 
Nieruchomość zabudowana budynkami byłego zakładu cementowniczego. 
Nieruchomość nie jest łączna. Budynki ze zmienioną pierwotną funkcją.  

L.p. Rodzaj budynku 
Pow. 

użytk 
Uwagi 

1.  budynek mieszkalny wielorodzinny 786,20 12 mieszkań 

2.  budynek mieszkalny jednorodzinny 113,60 adaptacja 

3.  budynek usługowy z częścią socjalną 391,48 adaptacja 

4.  budynek magazynowy 2630,80 niedokończony remont 

 

Teren nieruchomości zagospodarowany.  Utwardzenie terenu  wykonane z kostki betonowej, 

kostki granitowej oraz z betonu wylewanego na mokro. Ogrodzenie częściowe. 

Zagospodarowanie pozostałej nawierzchni w postaci skwerów z nasadzeniami roślin 

ozdobnych. Uzbrojenie terenu w postaci sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz 

kanalizacji sanitarnej. 

   
AUTOR   

OPRACOWANIA: 

Krzysztof Krzywicki, Rzeczoznawca Majątkowy 
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PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY 
 

 

Przedmiotem opracowania niniejszego operatu szacunkowego jest nieruchomość  zabudowana 

budynkiem byłej pakowni. Położenie w Opolu przy Alei Przyjaźni, obręb geodezyjny 0098 - Nowa 

Wieś Królewska, Gmina M. Opole.  

Dla nieruchomości została urządzona księga wieczysta Nr OP1O/00120200/4, prowadzona przez 

Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Właścicielem nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Tommi" Czesław 

Włodarczyk Spółka Jawna. 

Zakres oszacowania obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności 

budynków i budowli.  
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Zabudowę nieruchomości stanowią budynki o zróżnicowanej funkcji. Pierwotnie budynki stanowiły 

składniki cementowni Bolko.  

Uzbrojenie terenu stanowią: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna. 

 

CEL WYCENY 
Celem niniejszego opracowania jest określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, 

zabudowanej położonej w Opolu przy Alei Przyjaźni 59, a oznaczonej jako działki nr  5/27, 5/28, 

5/30, 5/38, 5/39, 5/40, a.m. 85, obręb geodezyjny 0098 -Nowa Wieś Królewska o łącznej 

powierzchni 14672m2. Opracowanie będzie wykorzystane w sądowym postępowaniu 

upadłościowym. 

 

PODSTAWY OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 
Podstawa  formalna 

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi zlecenie Pana Marcina Żurakowskiego 

pełniącego funkcję syndyka P.H.U. "TOMMI" Czesław Włodarczyk Spółki jawnej w Opolu* dla 

AGENCJI DORADCZO - HANDLOWEJ   „TAXER”   mgr inż. Krzysztof KRZYWICKI, 44-117 Gliwice ul. 

Saturna 6/24.   

* Postanowienie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Opolu z 
dn. 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt V GU 9/13)   o ogłoszeniu upadłości dłużnika (wpisanego do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020203) obejmującą likwidację 
majątku. Postępowanie toczy się pod nową sygnaturą akt V GUp 6/13.. 
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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. 

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. 

 

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 

 Odpis z księgi wieczystej KW Nr  OP1O/00101906/4 wersja elektroniczna z portalu Ministra 

Sprawiedliwości.. 

 Mapy ewidencyjne, zasadnicza i plan nieruchomości. 
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 Informacja o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego uzyskana w Urzędzie Miejskim w Opolu. 

 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. 

 Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości z terenu miasta Opole z lat 2011, 2012 i  sześć miesięcy 

2013. 

 Informacje z agencji obrotu nieruchomościami z terenu Opola, 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:                                                          08 sierpnia 2013 r. 

Data, na którą oszacowano wartość przedmiotu wyceny:  08 sierpnia 2013 r. 

Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:  23 lipca 2013 r. 

Data dokonania oględzin nieruchomości: 9, 23 lipca 2013 r. 

 

OKREŚLENIE  STANU  NIERUCHOMOŚCI 

OBECNY STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI. 
Stan prawny nieruchomości opisany jest w księdze wieczystej nr OP1O/00101906/4, gdzie 

właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Właścicielem prawa użytkowania wieczystego       

i odrębnej własności budynków i budowli jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Tommi" 

Czesław Włodarczyk Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej. 

Stan księgi zbadano w dniu wyceny. Treść księgi jest zgodna z dołączoną kopią wypisu. Szczegóły 

w dołączonej kopii.  

 

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI, CHARAKTER I CECHY 

NIERUCHOMOŚCI. 
Nieruchomość zabudowana o pierwotnej funkcji 

produkcyjnej. Zabudowę stanowią budyneki: 

mieszkalny wielolokalowy, mieszkalny 

jednorodzinny oraz magazynowy (była hala 

młynów). Budynki były wzniesione przez rokiem 

1939 jako własność spółki Gogolin-Gorasdzer Kalk 

und Cement Werke AG. W roku 1979 zakończono 
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eksploatację cementowni. Po roku 2000 nowy 

właściciel przeprowadził remont i modernizację 

obiektów, przy czym zmienił funkcę dwóch 

budynków na cele mieszkalne. Otoczenie stanowią 

pozostałe fragmenty byłej cementowni pełniące 

aktualnie funkcję usługową i mieszkalną. Nieopodal 

znajduje się wyrobisko pomarglowe wypełnione 

wodą Odry w czasie powodzi w 1997 roku, które      w części spełnia funkcję kąpieliska miejskiego 

oraz terenów rekreacyjnych. W sąsiedztwie wzniesiono budynki mieszkalne stanowiące małe 

osiedle mieszkaniowe z urządzoną małą infrastrukturą. 

   

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE I OCHRONNE. 
W obowiązującym miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym 

Uchwałą Nr XXX/430/00 Rady Miasta Opola z dn.28.09.2000 r. przedmiotowa nieruchomość 

położona jest na obszarze oznaczonym symbolem PS/U – tereny produkcji, składów magazynów      

i usług. 

PS/U - przeznaczenie podstawowe- tereny produkcji, 

składów, magazynów i usług, 

1) przeznaczenie dopuszczalne- wolnostojące budynki 

usługowe i mieszkalno-usługowe, 

2) działalność nie może przekraczać dopuszczalnych 

przepisami szczególnymi uciążliwości dla środowiska 

i zdrowia ludzi, 

3) dopuszcza się wtórny podział działek, przy 

zapewnieniu dojazdu do każdej działki, 

4) nieprzekraczalną linię zabudowy dla obiektów 

kubaturowych od Al. Przyjaźni ustala się na 10 m od 

krawędzi jezdni, 

5) ustala się obowiązek wydzielenia w granicach 

własności działek odpowiedniej ilości miejsc 

postojowych dla samochodów osobowych, przyjmując 

minimum 4 stanowiska na 100 m2 pow. użytkowej lub 

na 10 zatrudnionych, 

 

LOKALIZACJA I CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE. 

Dzielnica Nowa Wieś Królewska położona jest na południowy wschód od centrum miasta. 

Znalazła się ona w całości w granicach obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi w latach 

2007-2015. Jego południowo-zachodni kraniec wyznaczają ulice: Aleja Przyjaźni, Marka                  

z Jemielnicy, J. Walecki, A oraz Struga do wiaduktu u zbiegu ulic A. Struga i Wł. Reymonta. 

Granica północnowschodnia przebiega ulicą Armii Krajowej wzdłuż torów kolejowych,                    

a następnie ulicami Mieszka I oraz Wschodnią. Granicę południowo-wschodnią stanowią tory 
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kolejowe (od ul. Wschodniej do ul. Strzeleckiej), fragment ulicy Strzeleckiej, ulica Królowej 

Jadwigi, wzdłuż torów kolejowych do Alei Przyjaźni oraz ulica Podmiejska do granicy 

administracyjnej Opola. Na obszarze rewitalizowanym Nowej Wsi Królewskiej znajdują się także 

ulice: Świętego Jacka i Podmiejska, teren zabudowań poprzemysłowych w obrębie dawnej 

cementowni Bolko, a także część Wyspy Bolko.  

Biorąc pod uwagę aktualny stan zagospodarowania 

oraz zapisy planu 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. Lokalizacja w dzielnicy nie 

cieszącej się renomą wśród inwestorów.  

Przeważająca część terenów w dzielnicy przeznaczona jest zgodnie z zapisami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną                        

i wielorodzinną niską. W dalszej kolejności znajduję się tereny rolne i tereny ogródków 

działkowych oraz tereny rekreacyjne. 

Charakter zabudowy i zagospodarowania dzielnicy nie wymusił powstania dobrej sieci placówek 

handlowo-usługowych. Położenie przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych miasta 

sprawia, że mieszkańcy korzystają z zaplecza bytowego zlokalizowanego w śródmieściu                   

i centrum miasta.  Przystanek miejskiej komunikacji autobusowej zlokalizowany jest przy Alei 

Przyjaźni w odległości ok. 140 m.  

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest z dala od dużych skupisk obiektów handlowo-

usługowych czy produkcyjnych, które zlokalizowane są głównie na terenie osiedli: Śródmieście, 

Zakrzów, Półwieś. Coraz więcej inwestycji lokalizowanych jest wzdłuż Obwodnicy Północnej 

Opola. 

 

STAN I STOPIEŃ WYPOSAŻENIA W URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. 

Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość wyposażony jest we wszelkie 

konieczne urządzenia infrastruktury technicznej dla realizowanej funkcji oraz wynikającej             

z przeznaczenia zabudowy nieruchomości w postaci energii elektrycznej, wody, kanalizacji 

(miejscowa) oraz sieci teletechnicznej. 
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STAN ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA NIERUCHOMOŚCI. 

Nieruchomość jest składnikiem majątkowym Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Tommi" 

Czesław Włodarczyk Spółka Jawna w upadłości 

likwidacyjnej. Lokalizacja w mało 

zindustrializowanej dzielnicy Opola. W najbliższej 

okolicy znajdują się pozostałe zabudowania byłej 

cementowni, które po modernizacji pełnią funkcje 

magazynową i usługową. Na działce nr 5/39 

posadowiona jest nieeksploatowana wieża ciśnień. 

Obiekt ten ma być wpisany do rejestru zabytków. Z 

uwagi na charakterystyczną formę nie nadaje się do 

komercyjnego wykorzystania. 

Stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości wynika z bieżącej funkcji nieruchomości 

przedmiotowej oraz nieruchomości sąsiednich. Jest przykładem adaptacji nieczynnego zakładu 

produkcyjnego. Przypuszczać należy jednak, że lokalizacja nieruchomości sprawia, że 

kontynuowane będzie w pełni komercyjne wykorzystanie nieruchomości w dopuszczalnych przez 

plan funkcjach. Nieruchomość obejmuje działkę nr 5/39 , na której posadowiona wieża ciśnień. Nie 

figuruje ona w rejestrze budynków i budowli. Stanowi element krajobrazowy wskazujący na 

pierwotną funkcję nieruchomości otaczających.  W procesie wyceny nie ujęto jej wartości.   

 

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 podstawowy dla 

sposobu zabudowy nieruchomości. Położenie przy jednej z głównych ulic dojazdowych do 

centrum miasta odległego o ok. 3 km stanowi nieutrudniony dostęp do centrum administracyjnego 

i handlowo-usługowego. 

 

STAN I DOTYCHCZASOWY SPOSÓB UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA 

NIERUCHOMOŚCI. 
Od momentu przeprowadzonych remontów i modernizacji budynek wielomieszkaniowy 

eksploatowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Lokale mieszkalne są wynajmowane. Części z nich 

podczas oględzin była niezamieszkała. Budynek jednorodzinny jest podnajmowany. Budynek 

magazynowy pomimo dużej powierzchni użytkowej jest eksploatowany częściowo jako 

powierzchnia magazynowo-składowa (w części parterowej). Pozostałe kondygnacje wymagają 

jeszcze nakładów w postaci budowy klatki (-ek) schodowych i szybu windy towarowej. Możliwa 
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jest adaptacja na cele zaplecza biurowego i pomieszczeń socjalnych. Budynek usługowy aktualnie 

pełni funkcję magazynową. 

Przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne w przypadku budynków mieszkalnych 

polegały na kompleksowej adaptacji w ramach brył budynków. W budynku magazynowym 

wyremontowano poszycie dachowe, elewację zachodnią i południową oraz częściowo stolarkę 

otworową i podstawowe instalacje. 

                             Rzeczoznawca oszacował wartość nieruchomości  jako wolną od obciążeń 

hipotecznych, nie analizując wpływu ewentualnych obciążeń hipotecznych na 

wartość rynkową nieruchomości. 

      Stan prawny  ujawniono na  podstawie treści księgi wieczystej przy założeniu,       

     że jest on zgodny  ze stanem faktycznym . 

 

STAN ZAGOSPODAROWANIA. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalnymi, budynkiem usługowym oraz 

budynkiem magazynowym (byłej hali młynów). Teren płaski w części ogrodzony. Utwardzenia       

w postaci kostki betonowej i płyt betonowych. Kształt działek nieforemny. Nieruchomość nie 

stanowi całości i przegrodzona jest nieruchomościami, do których prawa posiada ten sam 

właściciel. 

Zabudowa wolnostojąca i półzwarta w układzie charakterystycznym dla zabudowy przemysłowej. 

 

STAN PRAWNY. 
Stan prawny nieruchomości opisany jest szczegółowo w dołączonej do opracowania kopii wydruku 

księgi wieczystej. Nieruchomość obciążona jest hipotekami. 

 

L.p. Rodzaj hipoteki Kwota w zł Podmiot uprawniony 

1.  umowna, łączna,  kaucyjna 11 100 000,00 Deutsche Bank PBC S.A. 

2.  umowna, łączna, kaucyjna 5 250 000,00 Deutsche Bank PBC S.A. 

3.  przymusowa, zwykła 103 900,00 Z.U.S. Oddział w Opolu 

4.  przymusowa 118 923,60 Gmina Opole 

5.  przymusowa 93 763,30 Z.U.S. Oddział w Opolu 

6.  przymusowa 9 310,00 Gmina Opole 

7.  przymusowa 34 161,59 Z.U.S. Oddział w Opolu 
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OPIS OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 

Budynek mieszkalny wielolokalowy.  

Dane ogólne 

                        

Powierzchnia użytkowa              786,20 m2,     

Powierzchnia mieszkalna    685,00 m2  

Opis techniczny 

Budynek adaptowany na cele mieszkalne z budynku pełniącego funkcję laboratorium i oraz zaplecza 

służb remontowo-budowlanych. Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Poddasze 

nieużytkowe. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Od strony wschodniej budynek 

zagłębiony do wysokości piętra. Położenie na działkach nr 5/27 i 5/28. Budynek oddany do 

użytkowania w roku 2004. 

   

                   Widok od strony południowej.                                                                        Elewacja zachodnia. 

   

Niewykończona elewacja od strony ul. Żwirowej.  Droga na wysokości drugiej kondygnacji. 
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Wnętrze lokalu mieszkalnego położonego na parterze. 

   

Klatka schodowa. 

    

     Ślady zagrzybienia – pomieszczenia parteru.                                                  Poddasze użytkowe 
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                Lokal mieszkalny – kuchnia.                                                  Zagrzybiony narożnik w pokoju na parterze. 

    

           Pokój w lokalu mieszkalny na parterze.                                               Pomieszczenie wc. 

Budynek konstrukcji murowanej. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Dach 

dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie z dachówki ceramicznej. Obróbki dekarskie              

z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 

Ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej oraz z płyt gipsowo-kartonowych na stalowym 

ruszcie. Strop monolityczny, ognioodporny. Schody wewnętrzne dwubiegowe, monolityczne 

obłożone płytkami ceramicznymi. Posadzki z płytek gresowych. Stolarka okienna jednoramowa         

z PCV szklone podwójnie. Parapety zewnętrzne z cegły klinkierowej, parapety wewnętrzne z płytek 

gresowych. Stolarka drzwiowa zewnętrzna w postaci drzwi drewnianych. Drzwi wewnętrzne 

płycinowe. Wyprawy ścienne tynkowane oraz w przypadku płyt wykończone gładzią gipsową.         

W całym budynku korytarze i klatki schodowe obłożone do wysokości 1,5m płytkami ceramicznymi. 

Elewacja frontowa otynkowana tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Południowa elewacje 

niewykończona. Budynek ocieplony warstwą wełny mineralnej. 

Funkcja: Mieszkalna. 

Instalacje: Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, odgromową. Instalację 

wodociągową zasilaną z sieci miejskiej oraz instalację kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do 
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kolektora miejskiego. Ogrzewanie budynku za pomocą lokalnej kotłowni opalanej olejem 

opałowym. Grzejniki stalowe. 

 

Program użytkowy: Dwanaście lokali mieszkalnych położonych na dwóch kondygnacjach. Lokale 

mieszkalne nie są wyodrębnione i nie mogą w tym stanie prawnym stanowić przedmiotu odrębnej 

sprzedaży. W budynku od strony południowo-zachodniej zlokalizowana jest kotłownia olejowa. 

 

Stan techniczny 

Budynek poddany był remontowi kapitalnemu mającemu na celu zmianę funkcji na mieszkalną.      

W ramach remontu wykonano remont więźby i pokrycia dachowego z wymianą obróbek 

dekarskich, rynien i rur spustowych. Wymieniono stolarkę otworową. Wykonano nowe instalacje 

wewnętrzne: elektroenergetyczną, wodociągową wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 

kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Od nowa wykonano wykładziny ścienne. Po blisko 

dziesięcioletniej eksploatacji w pomieszczeniach parteru widoczne są ślady powierzchownego 

zagrzybienia ścian przyziemia oraz w okolicach kratek wywiewnych instalacji wentylacji.. Stan 

techniczny dobry. 

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny. 

Dane ogólne                   

Powierzchnia użytkowa              113,60 m2,     

Opis techniczny 

Budynek zaadaptowany na cele mieszkalne z budynku pełniącego funkcję magazynu materiałów 

budowlanych. Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym. Dach 

dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Położenie na działce nr 5/30. Budynek oddany do 

użytkowania w roku 2010. 
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Budynek konstrukcji murowanej. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Dach 

dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z pełnym deskowaniem. Pokrycie z dachówki ceramicznej. 

Obróbki dekarskie z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej 

ocynkowanej. 

Ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej oraz z płyt gipsowo-kartonowych na stalowym 

ruszcie. Strop monolityczny, ognioodporny. Schody wewnętrzne drewniane. Posadzki z płytek 

gresowych. Stolarka okienna z profili z PCV szklone podwójnie. Parapety zewnętrzne z cegły 

klinkierowej, parapety wewnętrzne z płytek gresowych. Stolarka drzwiowa zewnętrzna w postaci 

drzwi drewnianych. Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne i przeszklone. Wyprawy ścienne 

tynkowane oraz w przypadku płyt wykończone gładzią gipsową. Elewacja frontowa otynkowana 

tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Południowa elewacje niewykończona. Budynek 

ocieplony warstwą wełny mineralnej. 

Funkcja: Mieszkalna. Na parterze salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Na poddaszu dwa 

pokoje mieszkalne 

Instalacje: Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, odgromową. Instalację 

wodociągową zasilaną z sieci miejskiej oraz instalację kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do 

kolektora miejskiego. Ogrzewanie budynku za pomocą lokalnej kotłowni usytuowanej w budynku 

wielomieszkaniowym. Grzejniki stalowe. 

Stan techniczny i funkcjonalny. 

Budynek poddany był remontowi kapitalnemu mającemu na celu zmianę funkcji na mieszkalną.       

W ramach remontu wykonano remont więźby i pokrycia dachowego z wymianą obróbek 

dekarskich, rynien i rur spustowych. Wymieniono stolarkę otworową. Wykonano nowe instalacje 

wewnętrzne: elektroenergetyczną, wodociągową wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 

kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Od nowa wykonano wykładziny ścienne. Wykończenie            

i użyte materiały odpowiadają jakością materiałom aktualnie stosowanym w budownictwie. Układ 

funkcjonalny budynku ograniczony z uwagi na jego wymiary. Krótszy bok to ok. 6 m.  Położenie oraz 



 A.D.H.  TAXER  K. Krzywicki 

Opole, Aleja Przyjaźni 59. KW nr OP1O/00101906/4            Strona 18 

 

 

sąsiadująca zabudowa, a także nie wyodrębniona powierzchnia przynależnej powierzchni działki 

sprawiają, że budynek nie ma pełnych walorów domu jednorodzinnego. Stan techniczny dobry. 

  

 

Budynek usługowy z częścią socjalną.  

Dane ogólne                   

Powierzchnia użytkowa              391,48 m2,     

Opis techniczny 

Budynek zaadaptowany na cele usługowe z budynku pełniącego funkcję magazynu. Budynek 

niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny. Dach wielospadowy spadowy o konstrukcji drewnianej. 

Położenie na działce nr 5/40. Autor operatu nie wszedł w posiadanie informacji o oddaniu budynku 

do użytkowania. Budynek widnieje w rejestrze budynków UM Opole. 
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Teren działki utwardzony kostką betonową. Usytuowanie budynku pozwala na swobodne 

stworzenie miejsc parkingowego. 

Budynek konstrukcji murowanej. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Dach 

wielospadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie z dachówki ceramicznej. Obróbki dekarskie            

z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Ścianki 

działowe murowane z cegły ceramicznej. 

Posadzki z płytek gresowych. Stolarka okienna z profili z PCV szklone podwójnie. Parapety 

zewnętrzne z cegły klinkierowej, parapety wewnętrzne z płytek gresowych i drewniane. Stolarka 

drzwiowa zewnętrzna w postaci drzwi z profili PCV przeszklonych oraz drzwi drewnianych. Drzwi 

wewnętrzne płycinowe. Wyprawy ścienne tynkowane. W części pomieszczeń wykonano sufity 

podwieszane wykonane z paneli boazeryjnych MDF, a ściany do wysokości 1,60 wyłożono płytkami 

ceramcznymi. Elewację wykonano z tynku mineralnego cienkowarstwowego oraz płytek 

klinkierowych, w pasie dolnym oraz wokół otworów ściennych 

Elewacja frontowa otynkowana tynkiem mineralnym cienkowarstwowym. Południowa elewacje 

niewykończona. Budynek ocieplony warstwą wełny mineralnej. 
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Funkcja: Usługowa z zapleczem biurowo-socjalnym. W budynku można wyodrębnić trzy części 

funkcjonalne. Dwie w postaci dużych powierzchni do adaptacji na wszelkiego rodzaje usług oraz  

część socjalno-biurową (cztery pomieszczenia). 

 

Instalacje: Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, centralnego ogrzewania          

i ciepłej wody, odgromową. Instalację wodociągową zasilaną z sieci miejskiej oraz instalację 

kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do kolektora miejskiego.  

 

Stan techniczny i funkcjonalny. 

Budynek poddany był remontowi kapitalnemu mającemu na celu zmianę funkcji na usługową.          

W ramach remontu wykonano remont więźby i pokrycia dachowego z wymianą obróbek 

dekarskich, rynien i rur spustowych. Wymieniono stolarkę otworową. Wykonano nowe instalacje 

wewnętrzne: elektroenergetyczną, wodociągową wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, 

kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Od nowa wykonano wykładziny ścienne. Wykończenie           

i użyte materiały odpowiadają jakością materiałom aktualnie stosowanym w budownictwie. Układ 

pomieszczeń i standard wykończenia pozwalają na wykorzystanie obiektu na prowadzenie pełnego 

wachlarza usług.  

 

Budynek magazynowy.  

Dane ogólne                   

Powierzchnia użytkowa              2630,80 m2    

Opis techniczny 

Budynek zaadaptowany na cele magazynowe z budynku pełniącego pierwotnie funkcję hali 

młynów. Budynek niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny w zabudowie półzwartej. Konstrukcja 

budynku wykonana jako szkielet żelbetonowy wypełniony ścianami murowanymi. Położenie na 

działce nr 5/30. W 2006 roku wydana zostało pozwolenie na przeprowadzenie adaptacji budynku 

na funkcję magazynową. 

   

                        Widok od strony osiedla mieszkaniowego.                  Elewacja zewnętrzna, wschodnia.. 
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Druga kondygnacja.                                     Trzecia kondygnacja. 

   

Po prawej przestrzeń na budowę klatki schodowej i szybu windy. 

   

Pomieszczenia parteru. 

  

Pomieszczenia parteru. 

Budynek konstrukcji szkieletowej, żelbetonowej wypełnionej murem. Ściany konstrukcyjne 

zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Pokrycie z blachy 
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stalowej profilowanej. Obróbki dekarskie z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe       

z PCV. Ścianki działowe murowane z cegły ceramicznej. Stropy monolityczne. Schody pomiędzy 

drugą i trzecią kondygnacją stalowe, jednobiegowe. Posadzki cementowe. Stolarka okienna z profili 

z PCV szklona podwójnie. Dostęp do budynku przez bramę stalową oraz z przyległego budynku. 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna w postaci drzwi płycinowych. Wyprawy ścienne. Elewację 

wykonano z tynku mineralnego cienkowarstwowego. 

 

Funkcja: magazynowo-składowa. Każda kondygnacja jest pomieszczeniem jednoprzestrzennym.  

Instalacje: Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną oraz wentylacyjną 

(grawitacyjną). 

Stan techniczny i funkcjonalny. 

Budynek został tylko częściowo wyremontowany i zaadaptowany na cele magazynowe (parter). Na 

parterze znajduje się wyodrębnione pomieszczenie biurowe. Prace remontowe i modernizacyjne 

objęły poszycie dachowe, elewacje, fragmenty stropu nad parterem oraz instalacje. Brak klatki 

schodowej i windy komunikującej poszczególne kondygnacje. Posadzki na drugiej i trzeciej 

kondygnacji nierówne, wymagające wylania warstwy wyrównującej i usunięcia różnicy poziomów. 

Dostęp na drugą kondygnację poprzez przyległy budynek. W istniejącym stanie brak możliwości 

wykorzystania wyższych kondygnacji. Brak instalacji grzewczej ogranicza asortyment 

przechowywanych towarów. Stan techniczny zadowalający.  

 

Zużycie środowiskowe obiektów. 

Obiekt położony jest obszarze miasta wojewódzkiego o średnim stopniu uprzemysłowienia.. 

Dzielnica Nowa Wieś Królewska charakteryzuje się małym stopniem industrializacji. Aktualnie 

porównywalny stopień zanieczyszczenia środowiska występuje w większości zindustrializowanych 

miast w Polsce.  Dla potrzeb oszacowania zużycia środowiskowego przedmiotowego obiektu, na-

leżałoby je odnieść do innych obiektów znajdujących na rynku lokalnym i porównać. Istotne różnice 

w ww. stopniu zużycia mogłyby być zauważalne jedynie w przypadku lokalizacji obiektów                  

w pobliżu np. dużego zakładu emitującego hałas lub zanieczyszczenia, na które mógłby być on 

narażony w stopniu szczególnym, nie spotykanym w przypadku innych lokalnych nieruchomości. 

Taka sytuacja nie występuje w przedmiotowym przypadku, a o ewentualnej uciążliwości sąsiedztwa 

dla przedmiotowej nieruchomości trudno także mówić ze względu na jej specyficzny, mieszkalny i 

usługowy charakter. W związku z powyższym ocenia się, że zużycie środowiskowe przedmiotowego 

obiektu w skali lokalnej występuje w stopniu umiarkowanym. Jego stopień ocenia się maksymalnie 

na 5%. 
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ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 

Analiza rynku nieruchomości komercyjnych. 

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”.  Dane w nim zawarte oraz analiza wykazu rejestru cen i wartości 

nieruchomości z terenu miasta Opole pozwala na określenie zachowań na lokalnym rynku 

nieruchomości. 

Analizą objęto nieruchomości o zróżnicowanej funkcji: magazynowej, usługowej, produkcyjnej oraz 

mieszkaniowej. Ogólne położenie nieruchomości nie będzie miało wielkiego wpływu na jej wartość. 

Wpływ może mieć szczegółowa lokalizacja lub wyjątkowo dogodne położenie względem głównych 

arterii komunikacyjnych.  

W celu sparametryzowania rynku analizą objęto z uwagi na ich nieliczne występowanie 30 

transakcji nieruchomościami zabudowanymi o mieszanej funkcji usługowo-magazynowo-

produkcyjnej objętej prawem użyłkowania wieczystego gruntu oraz własnością budynków                   

i budowli oraz prawem własności. Do tego celu wykorzystano arkusz kalkulacyjny autorstwa 

rzeczoznawcy majątkowego T. Kotrasińskiego. 

ANALIZA TRANSAKCJI NIERUCHOMOŚCIAMI ZABUDOWANYMI 

Parametr / Data wyceny 2013-07-30 

Od najwcześniejszej transakcji 2009-03-11 

Od najpóźniejszej transakcji 2010-12-23 

Rozstęp czasowy (dni) 652 

Nachylenie równania trendu (b1) 1,10841 

Rzędna równania trendu (b0) -43 322 

Rodzaj trendu i charakter trendu lekko rosnący 

Współczynnik korelacji (R) 20,0% 

Współczynnik determinacji (R2) 4,0% 

Cena najwcześniejsza z równania regresji 885 zł/m2 

Cena najpóźniejsza z równania regresji 1 608 zł/m2 

Wymiar średni bezwzględny trendu (zł)/okres 723 zł/m2 

Okres badania rynku (lata) 1,79 

Wymiar względny trendu (%)/mies. 2,8% 

Wymiar względny trendu (%)/rok 39,7% 
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Czas w miesiącach

Trend czasowy w wymiarze rocznym dla wymiaru średniego (5,6%/rok) 
oraz dolnego przedziału ufności (-17,7%/rok) i górnego przedziału ufności 

(28,9%/rok) przy poziomie istotności α = 0,15

 

 

Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 0,358 jest mniejsza niż wartość teoret. 

statystyki t-Studenta(teoret.,alfa,n-2) wynoszącej 1,48. Prawdopodobieństwo przyjęcia 

występowania fałszywego trendu wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok. 

72,29% 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. 5,6%/rok i można określić go 

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

istotności 0,15 wynosi ok. ±23,3%. Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista 

wartość trendu mieści się w granicach od -17,7%/rok do 28,9%/rok 

 

L.p. 
Miary tend. centralnej i 
zmienności 

Wartość 
 

Przedziały Liczność 

1. Średnia (μ) 1 880 zł 
 

Od Środek Do  

2. Poziom istotności dla średniej [α] 15% 
 

0 zł 250 zł 500 zł 5 

3. Przedział ufności średniej [u(α)] ± 395 zł 
 

500 zł 750 zł 1 000 zł 6 

4. Przedział średniej: 1485 zł ÷ 2275 zł 
 

1 000 zł 1 250 zł 1 500 zł 6 

5. Typowy przedział zmienności 
376 zł 

 
1 500 zł 1 750 zł 2 000 zł 2 

3 384 zł 
 

2 000 zł 2 250 zł 2 500 zł 1 

6. Mediana (Me) 1 293 zł 
 

2 500 zł 2 750 zł 3 000 zł 3 

7. Dominanta (D) 1 000 zł 
 

3 000 zł 3 250 zł 3 500 zł 2 

8. Odchylenie standardowe (σ) 1 504 zł 
 

3 500 zł 3 750 zł 4 000 zł 2 

9. Wsp. zmienności (σ/μ)% 80,0% 
 

4 000 zł 4 250 zł 4 500 zł 1 

10. Kurtoza 0,288 
 

4 500 zł 4 750 zł 5 000 zł 1 

11. Wartość minimalna 169 zł 
 

5 500 zł 5 750 zł 6 000 zł 1 

12. Wartość maksymalna 5 925 zł 
 

6 000 zł 6 250 zł 6 500 zł 0 
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Wymiar trendu dla transakcji 

Rozład empiryczny oraz normalny N(μ=1880 zł/m2; σ=1504 zł/m2)

 

 

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

odniesieniu poszukiwanej wartości przedmiotu szacowania do cen transakcyjnych stosowanych       

w umowach przeniesienia praw majątkowych nieruchomości podobnych. Przed zawarciem bowiem 

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

na rynku lokalnym.  

Decydujące znaczenie w doborze nieruchomości porównawczych będzie miała funkcja 

nieruchomości, a zwłaszcza jej trwałość w czasie.  

Na przestrzeni ostatnich 3 lat na terenie miasta sprzedawano zabudowane nieruchomości                         

w obrębach Kolonia Gosławicka, Wróblin, Zakrzów Opole, Grotowice i Półwieś. 

Najwyższe wartości osiągnęły transakcje na terenach z dopuszczeniem funkcji usługowo-handlowej. 

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 o słabej lokalizacji w stosunku do głównych 

obszarów inwestycyjnych miasta. Pomimo położenia nieopodal jednej z głównych arterii miasta  

dzielnica charakteryzuje się niskim stopniem industrializacji, a przedmiotowa nieruchomość 

stanowi fragment byłej cementowni. Pomimo dużych nakładów inwestycyjnych dokonanych na 

sąsiadujących nieruchomościach (przez tego samego właściciela) atrakcyjność nieruchomości jest 

ograniczona. Wpływ na taki stan rzeczy ma duża podaż nowoczesnych powierzchni przemysłowo-

magazynowych w północnej części miasta (okolice północnej obwodnicy miasta) oraz na terenach 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która obejmuje tereny położone przy ulicach Wspólnej, Północnej, 

Wschodniej oraz Oświęcimskiej.  
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Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych. 

Odrębnej analizie poddano transakcje nieruchomościami mieszkaniowymi.  

Ogólną sytuację na rynku ofert nieruchomości mieszkaniowych przedstawiają opracowania portalu 

Morizon.pl 

 

Statystyki dla rynku sprzedaży nieruchomości w okresie 2012-12-22 - 2013-08-10. 

 

Liczba ofert sprzedaży mieszkań 
1364 

Liczba ofert sprzedaży domów 
334 

Liczba ofert sprzedaży działek 
148 

Średnia cena za m2 mieszkań 
4147 zł 

Średnia cena za m2 domu 3155 
zł 

Średnia cena za m2 działki 
112 zł 

 

 

 

Zestawienie średnich cen sprzedaży i powierzchni mieszkań w zależności od liczby pokoi: 

liczba pokoi 1 2 3 4 5 i więcej 

średnia cena 155929 zł 207666 zł 276028 zł 368516 zł 472998 zł 

średnia powierzchnia 34 m2 48 m2 67 m2 92 m2 127 m2 

 

Zestawienie średnich cen sprzedaży mieszkań w zależności od roku budowy: 

rok budowy 
1939 i 
starsze 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
2010 i 

młodsze 

średnia cena 
w zł 

292531 zł 233036 231377 209403 210918 233864 264232 257302 265250 
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Statystyki dla rynku wynajmu nieruchomości: 

Liczba ofert wynajmu mieszkań 
236 

Liczba ofert wynajmu domów  
25 

Średnia cena za m2 mieszkania 
35 zł 

Średnia cena za m2 domu  
19 zł 

 

 

Zestawienie średnich cen wynajmu i powierzchni mieszkań w zależności od liczby pokoi: 

liczba pokoi 1 2 3 4 5 i więcej 

średnia cena 975.31 zł 3251.01 zł 1710.61 zł 1858.33 zł 2600.0 zł 

średnia powierzchnia 31 m2 49 m2 72 m2 92 m2 153 m2 
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Do analizy cen transakcyjnych mieszkań użyto 40 transakcji lokalami mieszkalnymi z terenu miasta Opola. 

ANALIZA TRANSAKCJI NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI 

Parametr / Data wyceny 2013-08-08 

Od najwcześniejszej transakcji 2011-02-10 

Od najpóźniejszej transakcji 2013-06-24 

Rozstęp czasowy (dni) 865 

Nachylenie równania trendu (b1) -0,58165 

Rzędna równania trendu (b0) 27 824 

Rodzaj trendu i charakter trendu bardzo lekko malejący 

Współczynnik korelacji (R) -22,8% 

Współczynnik determinacji (R2) 5,2% 

Cena najwcześniejsza z równania regresji 4 218 zł/m2 

Cena najpóźniejsza z równania regresji 3 715 zł/m2 

Wymiar średni bezwzględny trendu (zł)/okres -503 zł/m2 

Okres badania rynku (lata) 2,37 

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

Wymiar względny trendu (%)/rok -5,2% 

 

-5,2%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

Tr
e

n
d

 w
 %

/r
o

k

Wymiar względny trendu (%)/rok

 

0,0%

-5,2%

0,0%

-10,5%

0,0% 0,1%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

0 2 4 6 8 10 12 14

Czas w miesiącach

Trend czasowy w wymiarze rocznym dla wymiaru średniego (-5,2%/rok) 
oraz dolnego przedziału ufności (-10,5%/rok) i górnego przedziału ufności 

(0,1%/rok) przy poziomie istotności α = 0,15
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Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 1,445 jest mniejsza niż wartość teoret. 

statystyki t-Studenta(teoret.,alfa,n-2) wynoszącej 1,469. Prawdopodobieństwo przyjęcia występowania 

fałszywego trendu wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok. 15,66% 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. -5,2%/rok i można określić go jako 

bardzo lekko malejący. Przedział ufności dla wyliczonego trendu, na założonym poziomie istotności 0,15 

wynosi ok. ±5,3%. Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu mieści się w 

granicach od -10,5%/rok do 0,1%/rok. 

L.p. 
Miary tend. centralnej i 
zmienności 

Wartość 
 

Przedziały Liczność 

1. Średnia (μ) 3 871 zł 
 

Od Środek Do  

2. Poziom istotności dla średniej [α] 15% 
 

1 800 zł 2 100 zł 2 400 zł 0 

3. Przedział ufności średniej [u(α)] ± 171 zł 
 

2 400 zł 2 700 zł 3 000 zł 6 

4. Przedział średniej: 3700 zł ÷ 4042 zł 
 

3 000 zł 3 300 zł 3 600 zł 10 

5. Typowy przedział zmienności 
3 120 zł 

 
3 600 zł 3 900 zł 4 200 zł 11 

4 621 zł 
 

4 200 zł 4 500 zł 4 800 zł 11 

6. Mediana (Me) 3 955 zł 
 

4 800 zł 5 100 zł 5 400 zł 0 

7. Dominanta (D) 4 200 zł 
 

5 400 zł 5 700 zł 6 000 zł 2 

8. Odchylenie standardowe (σ) 751 zł 
 

6 000 zł 6 300 zł 6 600 zł 0 

9. Wsp. zmienności (σ/μ)% 19,4% 
 

    

10. Kurtoza 0,224 
 

    

11. Wartość minimalna 2 764 zł 
 

    

12. Wartość maksymalna 5 940 zł 
 

    

 

Średnia (μ) 3 871 zł

Mediana (Me) 3 955 zł

Dominanta (D) 4 200 zł
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Rozład empiryczny oraz normalny N(μ=3871 zł/m2; σ=751 zł/m2)
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OSZACOWANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI 

Dobór metod wyceny. 

Z uwagi na wystarczającą ilość danych transakcyjnych w opracowaniu zastosowano metodę 

korygowania ceny średniej w podejściu porównawczym. 

Oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości przy pomocy powyższej metody pozwala na 

uwzględnienie w podstawowym zakresie wpływu sposobu użytkowania, lokalizacji, funkcji 

nieruchomości określonej w planie zagospodarowania przestrzennego i stanu koniunktury na 

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

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

nieruchomości oszacowana podejściem porównawczym powinna być najbardziej właściwa do 

określenia jej wartości rynkowej. Zastosowanie podejścia porównawczego jest zgodne w 

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

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

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. Informacje te wykorzystano w oparciu o Rejestr Cen 

i Wartości Nieruchomości z terenu miasta Opole z lat 2011 do czerwca 2013 r. oraz oferty 

prezentowane przez biura pośrednictwa. 

 

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). 
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Określenie zakresu sumy współczynników korygujących jako: 










śrśr C

C

C

C maxmin ,  

Cmin = Cśr –  δ, 

Cmax = Cśr +  δ. 

                             gdzie: δ – odchylenie standardowe. 

 

Oszacowanie wartości rynkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 





n

1i
iśrR uCW  

gdzie: 

ui   oznacza wielkość i- tego współczynnika odzwierciedlającego  wpływ danej cechy na  
   wartość nieruchomości. 
n  liczba współczynników odpowiadająca określonej wcześniej liczbie cech 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 pochodzą z masowego badaniu zasobów dokumentów jednostek 

prowadzących ewidencje gruntów.  

Z naturalnych względów transakcje spływają do rejestru 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 
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sposoby użytkowania nieruchomości i czerpania z tego tytułu korzyści oraz bieżąca 

sytuacja rynkowa.  

 

Cechy rynkowe przedmiotowej nieruchomości: 

POZYTYWY: 

o położenie przy jednym z głównych ciągów komunikacyjnych miasta 

o niezbędna infrastruktura techniczna, 

o powierzchnie mieszkalne powstały w ciągu ostatnich 10 lat 

 

NEGATYWY: 

o brak możliwości obsługi nieruchomości w zakresie prac remontowych i parkowania 

pojazów, 

o powierzchnie magazynowe położone na trzech kondygnacja bez możliwości transportu 

pionowego, 

o budynek mieszkalny bez wyodrębnionej powierzchni przynależnej,  

o lokale mieszkalne parteru z oknami na jedną stronę budynku, 

o brak wyodrębnienia lokali mieszkalnych. 

Oprócz lokalizacji nieruchomości pierwszorzędnym czynnikiem cenotwórczym jest możliwość 

racjonalnego wykorzystania nieruchomości. Przy istniejącej podaży niska funkcjonalność będzie 

wpływała negatywnie na zainteresowanie potencjalnych inwestorów.  Obecnie odczuwalny jest 

popyt na powierzchnie produkcyjne i magazynowo-usługowe pod warunkiem spełnienia przez 

nieruchomość wymogów związanych z nieograniczoną funkcjonalnością.  

 

OSZACOWANIE WARTOŚCI. 

W celu właściwego oszacowania wielkości wag cech wykorzystano arkusz kalkulacyjny autorstwa 

rzeczoznawcy majątkowego T.Kotrasińskiego. 

W celu określenia wartości powierzchni komercyjnych badaniu poddano 30 transakcji 

nieruchomościami podobnymi obejmującymi nieruchomości zabudowane obiektami o funkcji 

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

wyjściowe do badania przyjęto cechy takie jak: data transakcji powierzchnia użytkowa zabudowy, 

powierzchnia działki, lokalizacja, funkcjonalność oraz jakość praw do nieruchomości (własność, 

użytkowanie wieczyste). Po analizie okazało się , że tylko dwie cechy spośród badanych są istotne, 

mające wpływ na wartość nieruchomości. 
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Z uwagi na zróżnicowany stan funkcjonalny i techniczny odrębnie oszacowano budynek  magazynowy,  

budynek usługowy z częścią socjalną oraz budynki mieszkalne. 

Dla budynku magazynowego istotną cechą jakościową jest funkcjonalność.  Parametry szacowania 

wynoszą: 

Pow. zabudowań
43,97%

Funkc.
56,03%

0%

10%
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40%
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70%

Wartości wag cech rynkowych z przedziałami ufności oceny wag cech

 

L.P Cechy rynkowe: 
Waga cechy 
bezwzględna 

Zakres 
kwotowy 

poprawek*: 

Przedział 
ufności wagi 

cechy (±) 

Istotność 
cechy przy 

α = 0,15 

1 Pow. zabudowań 44,0% 2,412803 zł 10,25% istotna 

2 Funkcjonalność 56,0% 3,075041 zł 9,44% istotna 

  Σ 100,0% 5,487844 zł  
 

                     *-podany w skali logarytmicznej 

Empiryczny i estymowany rozstęp cenowy rynku (ΔC) 
 

Parametr Empiryczna Estymowana 

Cena minimalna 11,9829 11,6657 

Cena maksymalna 15,8304 17,1536 

ΔC 3,8475 5,4878 

*- w skali logarytmicznej 

Parametry wycenianej nieruchomości. 

 

L.p. Zmienna Stan cechy 

1 Data transakcji 2013-08-08 

2 Pow. Działki 1443 

3 Pow. zabudowań 2630,80 
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4 Prawo 1 

5 Lok. 1 

6 Funkc. 1 

 

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

w dzielnicy o niskim współczynniku urbanizacji. 

 

L.p. Cechy rynkowe: 
Waga 
cechy 

Wartości współczynników 
korygujących 

Min   Max. Szacowana 

1 Powierzchnia użytkowa. 44,0% 0,379 ÷ 0,557 0,511 

2 Funkcjonalność 56,0% 0,482 ÷ 0,709 0,558 

 Suma: 100,0% 0,861 ÷ 1,266 1,069 

  
      Średnia w skali logarytm.: 13,5506 zł 

     
współczynnik korygujący: 1,069 

  
      Cena po przekształceniu:  1 956 432,69 zł 

 

W zaokrągleniu do 1000 zł – 1 956 000,00 zł. 

 

Maksymalna dokładność uzyskanego wyniku ze względu na przedział ufności średniej 

 
    

przedział ufności średniej (kwotowo) ± 139 zł 

przedział ufności średniej (procentowo) ± 2,4% 

dolna granica przedziału ufności wyniku od 1 377 982,83zł 

górna granica przedziału ufności wyniku do 2 777 704,32zł 

 

Dla budynku usługowego istotną cechą jakościową jest funkcjonalność.  Parametry szacowania 

wynoszą: 

Pow. zabudowań
57,22%

Funkc.
42,78%
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L.P Cechy rynkowe: 
Waga cechy 

bezwzględna 

Zakres 
kwotowy 

poprawek: 

Przedział 
ufności 

wagi cechy 
(±) 

Istotność 
cechy przy 

α = 0,15 

1 Pow. zabudowań 57,0% 2,674347 zł 13,49% istotna 

2 Funkcjonalność 43,0% 1,999482 zł 10,71% istotna 

  Σ 100,0% 4,673829 zł  
 

                     *-podany w skali logarytmicznej 

Empiryczny i estymowany rozstęp cenowy rynku (ΔC) 
 

Parametr Empiryczna Estymowana 

Cena minimalna 12,2061 zł 12,5367 zł 

Cena maksymalna 15,0094 zł 17,2105 zł 

ΔC 2,8034 zł 4,6738 zł 

*- w skali logarytmicznej 

 

Parametry wycenianej nieruchomości. 

L.p. Zmienna Stan cechy 

1 Data transakcji 2013-08-08 

2 Pow. Działki 1436 

3 Pow. zabudowań 391,48 

4 Prawo 1 

5 Lok. 1 

6 Funkc. 2 

 

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

w dzielnicy o niskim współczynniku urbanizacji. 

 

L.p. Cechy rynkowe: 
Waga 
cechy 

Wartości współczynników 
korygujących 

Min   Max. Szacowana 

1 Powierzchnia użytkowa. 57,0% 0,522 ÷ 0,717 0,527 

2 Funkcjonalność 43,0% 0,390 ÷ 0,536 0,439 

 Suma: 100,0% 0,912 ÷ 1,252 0,966 

  
      Średnia w skali logarytm.: 13,7424 zł 

     
współczynnik korygujący: 0,966 

  
                                            Cena:  13,2770 zł 

Po przekształceniu :  583 594,05 zł 
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W zaokrągleniu do 1000 zł – 584 000,00 zł 

Maksymalna dokładność uzyskanego wyniku ze względu na przedział ufności średniej 

 
    

przedział ufności średniej (procentowo) ± 1,9% 

dolna granica przedziału ufności wyniku od 456 187,72 zł 

górna granica przedziału ufności wyniku do 746 583,05 zł 

 

 Tabela nieruchomości porównawczych 

Nazwa obrębu 
Data 

transakcji 
Pow. 

Działki 
Pow. 

zabudowań 
Prawo Lokalizacja 

Funkcjonal- 
ność 

Cena transak. 
|zll 

Cena 
jedn. 

[zl/nr| 

Gosławice 2012-04-23 7470 350,00 2 2 2 526800,00 1505,14 

Grotowice 2011-04-15 8624 2950,00 1 2 1 500000,00 169,49 

Grotowice 2012-03-27 32319 8550,10 1 2 1 3300000,00 385,96 

Kolonia 
Gosławicka 

2011-06-16 5638 520,00 1 2 4 2450000,00 4711,54 

Kolonia 
Gosławicka 

2012-08-06 2419 1265,80 1 2 4 7500000,00 5925,11 

Opole 21-07-2010 2820 509,00 1 3 1 200000,00 393,00 

Opole 05-03-2010 4988 2000,00 1 3 2 1500000,00 750,00 

Opole 2011-03-17 7137 2436,50 1 3 2 2988900,00 1226,72 

Opole 2012-05-31 196 106,00 1 3 2 160000,00 1509,43 

Opole 2011-02-14 1388 447,00 1 3 3 1430000,00 3199,11 

Opole 2011-02-16 1388 432,00 1 3 3 1430000,00 3310,19 

Opole 2012-05-31 588 160,00 2 3 3 595500,00 3721,88 

Opole 2011-02-04 1388 350,00 2 3 3 1430000,00 4085,71 

Pólwieś 29-03-2010 9273 3498,14 1 2 1 1090000,00 312,00 

Pólwieś 07-09-2010 3499 1260,00 1 2 2 1020000,00 810,00 

Półwieś 2012-06-14 634 167,56 2 2 1 45000,00 268,56 

Półwieś 2011-02-04 275 310,00 1 2 2 235000,00 758,06 

Półwieś 2012-04-03 1942 727,00 1 2 2 650406,50 894,64 

Półwieś 2012-04-03 1942 727,00 1 2 2 650406,50 894,64 

Półwieś 2011-11-14 7353 400,00 2 2 3 1059000,00 2647,50 

Półwieś 2012-04-02 2189 400,00 2 2 3 1600000,00 4000,00 

Zakrzów 2013-02-04 861 303,50 1 2 2 225000,00 741,35 

Zakrzów 20-07-2010 804 240,00 1 2 2 265000,00 1104,00 

Zakrzów 2013-04-17 2366 491,57 1 2 2 546876,00 1112,51 

Zakrzów 2013-04-30 13531 2221,00 1 2 2 2800000,00 1260,69 

Zakrzów 13-04-2010 4500 890,00 1 2 2 1180000,00 1326,00 

Zakrzów 2013-03-11 1372 547,50 1 2 2 810000,00 1479,45 

Zakrzów 2010-08-18 1475 330,00 1 2 3 719800,00 2181,00 

Zakrzów 2010-08-18 2130 210,00 1 2 3 600000,00 2857,00 

Zakrzów 2011-02-17 790 350,00 2 2 3 1000000,00 2857,14 

Dane identyfikacyjne nieruchomości są w posiadaniu autora opracowania. 
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Wnioski z analizy: 

a) w okresie objętym analizą ceny nieruchomości podobnych do wycenianej były stabilne, o czym 

świadczy nieistotność cechy „data transakcji”, 

b) nabywcy uzależniają ceny od wielkości powierzchni działek. 

c) nabywcy preferują nieruchomości o pełnej funkcjonalności 

Skalowanie cech od najgorszej do najlepszej (2, 3 lub 4) 

Dla budynków mieszkalnych istotnymi cechami są cechy ilościowe. Mają charakter detymulanty. 

Parametry szacowania wynoszą: 

data
-38%

pow użytkowa
-62%

-80%
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-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Wartości wag cech rynkowych z przedziałami ufności oceny wag cech

 

 

L.P Cechy rynkowe: 

Waga 
cechy 

bezwzgl
ędna 

Zakres 
kwotowy 

poprawek: 

Przedział 
ufności 

wagi cechy 
(±) 

Istotność 
cechy przy 

α = 0,15 

1 Data 38,3% 747 zł 9,19% istotna 

2 Powierzchnia użytkowa 61,7% 1 203 zł 11,78% istotna 

  Σ 100,0% 1 950 zł  
 

 
Empiryczny i estymowany rozstęp cenowy rynku (ΔC) 
 

Parametr Empiryczna Estymowana 

Cena minimalna 3 001 zł 3 064 zł 

Cena maksymalna 4 789 zł 5 014 zł 

ΔC 1 788 zł 1 950 zł 

*- w skali logarytmicznej 
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Parametry wycenianej nieruchomości. 

L.p. Zmienna Stan cechy 

1 Data 2013-08-08 

2 Powierzchnia użytkowa (śednia) 58 

3 Piętro 1,00 

4 Położenie 1 

 

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

w dzielnicy o niskim współczynniku urbanizacji. 

 

L.p. Cechy rynkowe: 
Waga 
cechy 

Wartości współczynników korygujących 

Min   Max. Szacowana 

1 data 38,3% 0,289 ÷ 0,472 0,279 

2 pow użytkowa 61,7% 0,465 ÷ 0,760 0,640 

 Suma: 100,0% 0,753 ÷ 1,233 0,919 

  
      Średnia: 4 067,54 zł 

     
współczynnik korygujący: 0,919 

  
                                Cena jednostkowa:  3 738,00 zł 

 

Maksymalna dokładność uzyskanego wyniku ze względu na przedział ufności średniej 

 
    

przedział ufności średniej (procentowo) ± 4,4% 

dolna granica przedziału ufności wyniku od 3 573 zł 

górna granica przedziału ufności wyniku do 3 903 zł 
 

3 738,35 zł

3 600 zł 3 877 zł3 445 zł 4 032 zł

Średni błąd 
procentowy dla 

oszacowania

Przedział predykcji 
dla oszacowania

3 200 zł 3 300 zł 3 400 zł 3 500 zł 3 600 zł 3 700 zł 3 800 zł 3 900 zł 4 000 zł 4 100 zł 4 200 zł

Średni błąd procentowy dla oszacowania: ±3,7% = ±138,81 zł               
Przedział predykcji dla oszacowania: ±293,23 zł
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Tabela nieruchomości porównawczych 

L.p. Obręb Cena 1m2 Data 
Pow. 

użytkowa 
w m2 

Piętro Położenie 

1.  Półwieś 5 525,14 2011-10-26 59,21 1 1 
2.  Szczepanowice 4 355,29 2011-08-19 46,61 7 1 
3.  Opole 5 940,16 2011-09-19 63,5 2 2 
4.  Groszowice 2 828,44 2011-09-08 37,83 5 1 
5.  Groszowice 2 821,97 2011-08-18 52,8 2 1 
6.  Groszowice 2 804,01 2011-07-28 103,78 2 1 
7.  Groszowice 2 763,58 2011-02-22 52,83 1 1 
8.  Gosławice 4 684,51 2011-06-07 52,3 4 1 
9.  Gosławice 4 152,82 2011-03-16 60,2 6 1 

10.  Gosławice 4 604,20 2011-02-10 61,9 7 1 
11.  Gosławice 4 789,03 2011-07-29 47,4 1 1 
12.  Szczepanowice 4 404,97 2013-02-22 56,3 1 1 
13.  Opole 4 412,48 2012-12-28 41,36 1 2 

14.  
Kolonia 
Gosławicka 

4 605,26 2013-02-27 60,8 0 1 

15.  
Kolonia 
Gosławicka 

3 824,01 2013-02-21 60,8 0 1 

16.  Opole 3 539,12 2012-12-11 37,58 0 2 
17.  Opole 4 321,52 2013-02-11 46,28 1 2 
18.  Opole 4 348,73 2013-02-15 48,29 0 2 
19.  Opole 3 206,62 2013-01-31 62,87 1 2 
20.  Opole 4 168,61 2013-01-21 42,82 1 2 
21.  Opole 4 561,82 2013-01-17 41,65 0 2 
22.  Opole 3 759,66 2013-01-25 58,25 1 2 
23.  Opole 4 009,22 2013-01-23 43,4 0 2 
24.  Opole 3 391,40 2012-12-21 63,69 1 2 

25.  
Kolonia 
Gosławicka 

4 032,26 2012-12-14 49,6 1 1 

26.  Opole 4 259,86 2012-12-05 49,18 1 2 
27.  Opole 3 900,63 2012-11-30 44,48 1 2 
28.  Zakrzów 4154,14 2013-06-19 33,6 3 1 
29.  Szczepanowice 4157,39 2013-06-13 36,59 2 1 
30.  Gosławice 3849,66 2013-06-15 43,9 2 1 

31.  
Kolonia 
Gosławicka 

2889,01 2013-06-14 73,52 0 1 

32.  Opole 3164,89 2013-05-28 57,19 0 2 
33.  Opole 3111,30 2013-06-12 93,53 0 2 

34.  
Nowa Wieś 
Królewska 

3001,42 2013-06-03 91,29 0 1 

35.  Groszowice 3128,15 2013-06-14 49,55 2 1 
36.  Sławice 3205,13 2013-06-24 54,6 0 1 
37.  Opole 3590,48 2013-06-20 69,35 3 2 
38.  Opole 3556,68 2013-05-09 75,07 2 2 
39.  Opole 2983,98 2013-04-30 71,18 0 2 
40.  Gosławice 4015,30 2013-06-24 52,3 1 1 
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RAPORT Z WYCENY 

Wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej, położonej w Opolu przy Alei Przyjaźni 59. Działki 

nr  5/27, 5/28, 5/30, 5/38, 5/39, 5/40, a.m. 85, obręb geodezyjny 0098 -Nowa Wieś Królewska, 

jednostka ewidencyjna 1661011, M. Opole o łącznej powierzchni 14672m2, jest sumą wartości 

poszczególnych składników nieruchomości podzielonych kryterialnie od funkcji i wynosi,  

L.p. Obiekt Powierzchnia 
Wartość 
jednostkowa 
w zł/m2 

Wartość 
całkowita  
w zł 

Wartość po 
zaokrągleniu 
do 1000 zł 

1. Budynki mieszkalne 798,60 3 738,35 2 985 446,31 3 181 000,00 
2. Budynek magazynowy 2 630,80 743,66 1 956 432,69 1 956 000,00 
3. Budynek usługowy 391,48 1 490,74 583 594,05 584 000,00 
     5 525 000,00 

 

5 525 000,00 PLN 

słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych. 

 

Komentarz do wyliczonej wartości. 

Należy przypuszczać, że w wypadku sprzedaży nieruchomość z uwagi na jej położenie i możliwości 

funkcjonowania może wywołać małe zainteresowanie wśród inwestorów. Dotyczy to stanu aktualnego. Podział 

nieruchomości z uwzględnieniem funkcji poszczególnych obiektów może potencjalnie zwiększyć atrakcyjność 

rynkową.    

W okresie ostatnich trzech lat obserwuje się spadek ilości transakcji na wtórnym rynku obrotu 

nieruchomościami tego typu, można mówić również o braku wzrostu wartości nieruchomości komercyjnych. 

Zjawisko to objęło również nieruchomości mieszkaniowe. Trwałe ugruntowane położenie nieruchomości jest 

znane lokalnym inwestorom. 

Transakcje odbywane na regionalnym rynku nieruchomości o podobnym przeznaczeniu dotyczyły 

nieruchomości, których zabudowa charakteryzowała się zróżnicowanym stanem technicznym, funkcjonalnym   

i architektonicznym. Część nieruchomości w postaci budynku magazynowego z uwagi na specjalizowaną 

konstrukcję nie może być w pełni wykorzystana bez prac modernizacyjnych. Fakt ten może być potencjalną 

przeszkodą w rychłym zbyci całej niepodzielonej nieruchomości. Potwierdzeniem powyższego zjawiska  była 

nieudana próba sprzedaży w trybie egzekucyjnym. 
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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 Autorów. 

 

 

O P R A C O W A Ł: 

 

 

 

 

Gliwice,  08 sierpnia 2013 r. 
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Z A Ł Ą C Z N I K I 

 

1) Kopia mapy ewidencyjnej 

2) Kopia rysunku planu zagospodarowania przestrzennego  

3) wydruk z ksiąg wieczystych (zrzut z portalu Ministerstwa sprawiedliwości.) 
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