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WYCIĄG  Z  OPINII 

 

Opis nieruchomości 

województwo: łódzkie 

powiat: zgierski 

gmina: Zgierz 

adres: Swoboda 

obręb: 10 - Dzierżązna   

dz. nr: 10, 22, 38, 50, 135, 149 

KW: LD1G/00050178/1 

pow. działki: 2,3385 ha 

Cel opinii sprzedaż w postępowaniu upadłościowym 

Metoda wyceny 
wartość określono w podejściu porównawczym, metoda 

porównywania parami 

Wartość  
nieruchomości 

209 000 zł 
 
(określona wartość nie uwzględnia kosztów transakcji 
oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat, w tym 
podatku VAT) 

Autor opinii Michał Marcińczak 

Data sporządzenia operatu 
szacunkowego 

 

21 wrzesień 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Swoboda (obręb 10 - Dzierżązna , dz. nr 10, 22, 38, 50, 135, 149) 

 

 

Abbe Buczek - Marcińczak Rzeczoznawcy Majątkowy Sp. partnerska  
z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 p. XI lok. 8 

KRS: 0000591694, NIP: 7252107592, REGON: 363223300 

web: www.abbe.net.pl,  tel. 505-873-252, e-mail: marcinczak@abbe.net.pl 
                                                                                                                                                                Strona 3 z 27 

 

  

Spis treści 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPINII ............................................................................................................... 4 

1.1. Przedmiot i zakres opinii ................................................................................................................. 4 

2. CEL OPINII ..................................................................................................................................................... 4 

3. PODSTAWY OPRACOWANIA OPINII ................................................................................................... 4 

3.1. Podstawa formalna wyceny ............................................................................................................ 4 

3.2. Podstawy prawne wyceny............................................................................................................... 4 

3.3. Źródła danych merytorycznych .................................................................................................... 5 

3.4.  Daty istotne dla opinii ...................................................................................................................... 5 

4. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI ............................................................................... 5 

4.1. Stan prawny przedmiotu opinii .................................................................................................... 5 

4.2. Stan zagospodarowania oraz stan techniczno – użytkowy ................................................ 7 

4.4. Stan otoczenia ................................................................................................................................... 15 

5. PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM ................................................................................. 16 

6. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH ................................................... 17 

6.1. Analiza trendu czasowego ............................................................................................................ 22 

7. WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY ORAZ WSKAZANIE RODZAJU 

OKREŚLANEJ WARTOŚCI .......................................................................................................................... 24 

8. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ ............................................................................................. 25 

9. WYNIK KOŃCOWY ................................................................................................................................... 26 

10. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA ............................................................................................................ 26 

 

 
 

 



Swoboda (obręb 10 - Dzierżązna , dz. nr 10, 22, 38, 50, 135, 149) 

 

 

Abbe Buczek - Marcińczak Rzeczoznawcy Majątkowy Sp. partnerska  
z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 p. XI lok. 8 

KRS: 0000591694, NIP: 7252107592, REGON: 363223300 

web: www.abbe.net.pl,  tel. 505-873-252, e-mail: marcinczak@abbe.net.pl 
                                                                                                                                                                Strona 4 z 27 

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPINII 

1.1. Przedmiot i zakres opinii 

Przedmiotem opinii jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona  
w miejscowości Swoboda (woj. łódzkie, powiat: zgierski, gmina: Zgierz - wieś) składająca 
się z sześciu działek ewidencyjnych (dz. nr 10, 22, 38, 50, 135, 149 o łącznej powierzchni 
2,3385 ha) 

 
Oznaczenie księgi wieczystej: dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta  
LD1G/00050178/1 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  
w Zgierzu. 

 

Zakres opinii 

Zakres opinii obejmuje określenie wartości rynkowej nieruchomości 

 

2. CEL OPINII 

Celem  wyceny  jest  określenie  wartości  rynkowej niezabudowanej nieruchomości 
gruntowej dla  potrzeb jej sprzedaży w postępowaniu upadłościowym. 

 

3. PODSTAWY OPRACOWANIA OPINII 

3.1. Podstawa formalna wyceny 

Umowa  zawarta  pomiędzy:  syndykiem  masy upadłości p. Janiny Bołdowskiej 
  –  Radosław Matys,  a  Abbe Buczek – Marcińczak Rzeczoznawcy Majątkowi  
sp. partnerska 

3.2. Podstawy prawne wyceny 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz.U. 2016 poz. 2147)[ugn] 

• Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. – prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233  
z późn. zm) 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z późn. zm.) 
[k.c.] 

• Ustawa z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Poz. 585 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 
 (Dz. U. z 2004 nr 207, poz. 2109 z późn. zm.), [RRM] 
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3.3. Źródła danych merytorycznych 

• Ośrodek Geodezji w Zgierzu 
- transakcje nieruchomości podobnych 
- dane geodezyjne 
- mapa zasadnicza 

• Gmina Zgierz 
- elektroniczne badanie zapisów Studium 

• Elektroniczna księga wieczysta: LD1G/00050178/1 
• wizja lokalna w dniu 12 września 2018 r. 

3.4.  Daty istotne dla opinii 

• Data sporządzenia opinii: 20 września 2018 r. 
• Data, na którą określono wartość przedmiotu opinii: 20 września 2018 r. 
• Data, na którą określono i uwzględniono  

w wycenie stan przedmiotu opinii: 12 września 2018 r. 
• Data dokonania oględzin nieruchomości: 12 września 2018 r. 
 
4. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI  

Z treści art.4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
wynika, iż pod pojęciem “stan nieruchomości” należy rozumieć: stan zagospodarowania, 
stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia 
infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, 
charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. 

4.1. Stan prawny przedmiotu opinii 

księga wieczysta 

Dla prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej została założona  

KW nr LD1G/00050178/1 

Dział I – 0 „oznaczenie nieruchomości” 

województwo: łódzkie 

powiat: zgierski 

gmina: Zgierz 

miejscowość: Swoboda 

dzielnica: - 

działka ewidencyjna 

dz. nr: 10, 22, 38, 50, 135, 149 

obręb: 0010 - Dzierżązna 

sposób korzystania: Ls – lasy 

dz. nr: 135, 149 

obręb: 0010 - Dzierżązna 

sposób korzystania: R - grunty orne 
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obszar: 2,3385 ha 

Dział I – SP „spis praw związanych z własnością” 

brak wpisu 

Dział II – „własność” 

Janusz Bołdowski i Janina Bołdowska, udział: 1/1 - wspólność ustawowa majątkowa małżeńska 

Dział III – „prawa, roszczenia i ograniczenia” 

Brak wpisu 

Dział IV – „hipoteka” 

rodzaj hipoteki: hipoteka umowna 

suma: 29 7500 zł 

wierzytelność: kredyt 

stosunek prawny: umowa kredytowa nr: hz/07/1148 z dnia 8 maja 2007 roku i aneks nr 1 do 

w/w umowy z dnia 23 lipca 2014 roku 

wierzyciel hipoteczny: Nykredit Realkredit a/s spółka akcyjna oddział w Polsce z siedzibą w 

warszawie 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

rodzaj hipoteki: hipoteka przymusowa 

suma: 2 275,62 zł 

wierzytelność: wierzytelności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne 

stwierdzone decyzjami stanowiącymi podstawę wpisu 

stosunek prawny: - 

wierzyciel hipoteczny: ZUS z siedzibą w Warszawie 

źródło: elektroniczne badanie KW 

 
ewidencja gruntów: 

źródło: stan na 2018-09-05  



Swoboda (obręb 10 - Dzierżązna , dz. nr 10, 22, 38, 50, 135, 149) 

 

 

Abbe Buczek - Marcińczak Rzeczoznawcy Majątkowy Sp. partnerska  
z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 p. XI lok. 8 

KRS: 0000591694, NIP: 7252107592, REGON: 363223300 

web: www.abbe.net.pl,  tel. 505-873-252, e-mail: marcinczak@abbe.net.pl 
                                                                                                                                                                Strona 7 z 27 

 

4.2. Stan zagospodarowania oraz stan techniczno – użytkowy 

Nieruchomość składa się z 6 działek ewidencyjnych, z których każda może być 
przedmiotem odrębnej sprzedaży 

źródło: https://www.openstreetmap.org, data pobrania obrazu: 2018-09-20 

 
Na każdej z działek rośnie kilkudziesiącio – kilkunasto letni drzewostan, głównie sosna, 
miejscami, lipa, świerk, brzoza. Dojazd do każdej z działek drogą gruntową. Działki  
w kształcie wydłużonych prostokątów. Najbliższe otocznie stanowią: lasy, zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa letniskowa, podziały na działki budowlane, 
letniskowe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.openstreetmap.org/


Swoboda (obręb 10 - Dzierżązna , dz. nr 10, 22, 38, 50, 135, 149) 

 

 

Abbe Buczek - Marcińczak Rzeczoznawcy Majątkowy Sp. partnerska  
z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 p. XI lok. 8 

KRS: 0000591694, NIP: 7252107592, REGON: 363223300 

web: www.abbe.net.pl,  tel. 505-873-252, e-mail: marcinczak@abbe.net.pl 
                                                                                                                                                                Strona 8 z 27 

 

dz. nr 10 

 

wymiary działki: ok. 11 m x 530 m, porośnięta w przeważającej części 

kilkudziesięcioletnim drzewostanem (głównie sosna i świerk), dojazd drogą gruntowa 

 – leśną, w najbliższym otoczeniu lasy, dalej zabudowa letniskowa, mieszkaniowa 

jednorodzinna 
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dz. nr 22 

 

wymiary działki: ok. 12 m x 500 m, porośnięta w przeważającej części 

kilkudziesięcioletnim drzewostanem (głównie sosna i świerk), dojazd drogą gruntowa – 

leśną, w najbliższym otoczeniu lasy, dalej zabudowa letniskowa, mieszkaniowa 

jednorodzinna 
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dz. nr 38 

 

wymiary działki: ok. 11 m x 380 m, porośnięta w przeważającej części 

kilkudziesięcioletnim drzewostanem (głównie sosna i świerk), dojazd drogą gruntowa,  

w najbliższym otoczeniu zabudowa letniskowa, mieszkaniowa jednorodzinna, dalej lasy 
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dz. nr 50 

 

wymiary działki: ok. 7 m x 560 m, porośnięta w przeważającej części 

kilkudziesięcioletnim drzewostanem (głównie sosna i świerk), dojazd drogą gruntowa,  

w najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa letniskowa 

dalej lasy 
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dz. nr 135 

 

wymiary działki: ok. 10 m x 270 m, porośnięta w przeważającej części 

kilkudziesięcioletnim drzewostanem (głównie sosna i świerk), dojazd drogą gruntowa,  

w najbliższym otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa letniskowa 

dalej lasy 
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dz. nr 149 

 

wymiary działki: ok. 6 m x 170 m, porośnięta w przeważającej części 

kilkudziesięcioletnim drzewostanem (głównie brzoza, sosna i świerk), dojazd drogą 

gruntowa, w najbliższym otoczeniu, mieszkaniowa jednorodzinna, pola uprawne, dalej 

lasy 
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Nieruchomość wyposażona w instalacje: 

źródło: stan na 2018-09-25 

 
 

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: 
• dz. nr 135, 38, 50, 149 – posiadają dostęp do energii elektrycznej – tj. w drodze 

gruntowej; dz. nr 10 i 22 nie posiadają dostępu 
• przez frontową cześć dz. nr 135 tj. w ostrej granicy przebiega podziemna sieć 

elektroenergetyczna – niskiego napięcia 
• zgodnie z zapisami mapy zasadniczej na pozostałych działkach nie zidentyfikowano 

sieci o charakterze przesyłowym 
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4.4. Stan otoczenia  

Podstawowe cechy lokalizacji, dostępności komunikacyjnej i sąsiedztwa zawarto  
w poniższym zestawieniu: 

Nazwa cechy Opis cechy 
lokalizacja i dostępność 
komunikacyjna 

typowa tj. komunikacja samochodowa 

sąsiedztwo W najbliższym otoczeniu zabudowa miejscami zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, letniskowa, lasy, pola uprawne 

dostępność punktów 
handlowo-usługowych    
i placówek 
użyteczności 
publicznej 

punkty handlowo-usługowe w promieniu ok. 2 000 m 

 
Najważniejsze zalety nieruchomości / lokalizacji i otoczenia: 

• praktycznie cały powiat zgierski – w ostatnich latach ulega przekształceniu, gdzie 
masowo następują podziały gruntów leśnych i rolnych na działki budowlane / 
letniskowe na terenach leśnych; nieruchomość będąca przedmiotem wycen jest 
typową nieruchomością „inwestycyjną” nabywaną celem scalenia działek i podziału 
na działki budowlane / siedliskowe  

 

Najważniejsze wady nieruchomości / lokalizacji i otoczenia 

• w frontowej części działki nr 135 przebiega podziemna linia elektroenergetyczna 
niskiego napięcia (strefa ochronna w ostrej granicy) – bez wpływu na wartość 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Swoboda (obręb 10 - Dzierżązna , dz. nr 10, 22, 38, 50, 135, 149) 

 

 

Abbe Buczek - Marcińczak Rzeczoznawcy Majątkowy Sp. partnerska  
z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87 p. XI lok. 8 

KRS: 0000591694, NIP: 7252107592, REGON: 363223300 

web: www.abbe.net.pl,  tel. 505-873-252, e-mail: marcinczak@abbe.net.pl 
                                                                                                                                                                Strona 16 z 27 

 

5. PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM  

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość, nie posiada aktualnie 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Poprzedni plan 

stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. na mocy art. 87 ust. 3 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowy plan nie 

został uchwalony. 

 Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zgierz: Uchwała Nr XXV/228/12 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zgierz, zapisy dotyczące terenu, na którym zlokalizowana jest 
przedmiotowa nieruchomość są następujące: 

źródło: http://zgierz.geoportalgminy.pl  

 
Na powyższej mapie zaznaczono kolorem żółtym: dz. nr 135 
 

 

 
 
dz. nr 10, 22, 38, 50 – tereny leśne 
dz. nr 135, 149 – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej, tereny leśne 
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6. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH 

W pierwszej kolejności dokonano analizy rynku nieruchomości niezabudowanych  

na przestrzeni ostatnich 4 lat w gminie Zgierz (bez miasta Zgierz) 

wykres nr 1 – liczba transakcji nieruchomości niezabudowanych w gminie Zgierz  
                                  (bez miasta Zgierz) 

źródło: opracowanie własne - Abbe sp. p. (www.abbe.net.pl) 

 

Od 2014 odnotowano wyraźny wzrost zawieranych transakcji, w 2017 r. odnotowano 

zahamowanie wzrostów, rok 2018 zawiera transakcje z okresu: styczeń–czerwiec 2018r  

wykres nr 2 – dynamika liczby transakcji oraz wartości transakcji  
                                   (w ujęciu miesięcznym), lata: 1Q 2014 – 2Q 2018 

źródło: opracowanie własne - Abbe sp. p. (www.abbe.net.pl) 
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Średniomiesięczna dynamika liczby zawieranych transakcji wynosi ok. 10 transakcji 
miesięcznie przy kapitalizacji miesięcznej około 1 miliona, w badanym okresie występuje 
stała dynamika zarówno liczby transakcji (wahania sezonowe) jak i wartość transakcji. 
Gwałtowny wzrost liczby zawieranych transakcji w kwietniu 2016 r. związany jest z dużą 
liczbą transakcji zawieranych przed wejściem w życie „ustawy ograniczającej obrót 
nieruchomościami rolnymi”. Wysoka kapitalizacja w kwietniu 2017 r. spowodowana jest 
dwiema transakcjami gruntów przemysłowych 

 
wykres nr 3 – dynamika liczby transakcji oraz wartości transakcji  
                                   (w ujęciu kwartalnym), lata: 1Q 2014 – 2Q 2018 

źródło: opracowanie własne - Abbe sp. p. (www.abbe.net.pl) 

Wykres nr 3 obrazuje uśrednione wyniki (poprzez średnią w kwartale) zamieszczone  
na wykresie nr 2. Wynika z tego, iż zarówno liczba transakcji jak wartość w ostatnich 
latach ma charakter stały i różni się jedynie wahaniami spowodowanymi sezonowością. 
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wykres nr 4 – struktura zróżnicowania rodzajów zawieranych transakcji  
z uwzględnieniem przeznaczenia nieruchomości 

źródło: opracowanie własne - Abbe sp. p. (www.abbe.net.pl) 
 
Zdecydowanie dominują transakcje nieruchomościami mieszkaniowymi 
jednorodzinnymi, które stanowią rokrocznie około 80 – 90 % wszystkich procent 
transakcji zawartych na rynku, co wynika również z struktury niniejszych terenów 
 

W dalszej kolejności dokonano analizy przestrzennej nieruchomości niezabudowanych 

przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne zawartych w latach 

2016 – 2018 w gminie Zgierz (z wyłączeniem miasta Zgierz) 
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kartogram nr 1 – lokalizacja obrębów wg. cenności 

źródło: opracowanie własne - Abbe sp. p. (www.abbe.net.pl) 

 
histogram nr 1 – utworzony na podstawie transakcji zawartych na kartogramie nr 1  

źródło: opracowanie własne - Abbe sp. p. (www.abbe.net.pl) 
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kartogram nr 2 – lokalizacja nieruchomości przyjętych do analizy 

źródło: opracowanie własne - Abbe sp. p. (www.abbe.net.pl) 

 
Kartogram nr 2 – zawiera 345 transakcji nieruchomości niezabudowanych 
mieszkaniowych w wg. kryterium na str. 15 opinii (kartogram nr 2 został utworzony  
na podstawie kartogramu nr 1) 
 
Kartogram nr 1 przedstawia średnią (*) cenę jaką odnotowano w danym obrębie  

na podstawie cen transakcyjnych  zawartych w latach 2016 – 2018  

(łącznie 345). 

(*) – średnia arytmetyczna 

Choć  mapa  ma  jedynie  walor  podglądowy  –  to  wizualnie  można  określić,  które  strefy 

miasta charakteryzują się większą cennością. 

Histogram nr 1 został utworzony na podstawie transakcji przedstawionych  
na kartogramie nr 1 
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6.1. Analiza trendu czasowego 
 
wykres nr 5 – przedstawia badanie trendu czasowego na podstawie transakcji 
(kartogram nr 1) 

źródło: Abbe sp. partnerska (www.abbe.net.pl) 

Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca 0,57 jest mniejsza niż 

wartość teoret. statystyki t-Studenta(teoret.,alfa,n-2) wynoszącej 1,45. 

Prawdopodobieństwo przyjęcia występowania fałszywego trendu wynikającego  

z przypadkowego układu danych wynosi ok. 57% 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. 5,8%/rok i można 

określić go jako dość słaby trend rosnący.  Przedział ufności dla wyliczonego trendu,  

na założonym poziomie istotności 0,15 wynosi ok. ±14,8%. Oznacza to,  

że z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu mieści się w granicach od -

9%/rok do 20,6%/rok.         
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wykres nr 6 – trend czasowy (wizualnie) 

źródło: Abbe sp. partnerska (www.abbe.net.pl 
 

L.p. Parametr / Data wyceny 2018-06-14 

1. Od najwcześniejszej transakcji 2016-01-18 

2. Od najpóźniejszej transakcji 2018-06-14 

3. Rozstęp czasowy (dni) 878 

4. Nachylenie równania trendu (b1) 0,00484 

5. Rzędna równania trendu (b0) -176 

6. Rodzaj trendu i charakter trendu dość słaby trend rosnący 

7. Współczynnik korelacji (R) 5,5% 

8. Współczynnik determinacji (R2) 0,3% 

9. Cena najwcześniejsza z równania regresji 29 zł/m2 

10. Cena najpóźniejsza z równania regresji 33 zł/m2 

11. Wymiar średni bezwzględny trendu (zł)/okres 4 zł/m2 

12. Okres badania rynku (lata) 2,41 

13. Wymiar względny trendu (%)/okres badania 14,6% 

14. Wymiar względny trendu (%)/dzień 0,02% 

15. Wymiar względny trendu (%)/mies. 0,5% 

16. Wymiar względny trendu (%)/rok 5,8% 

 

Wykres nr 5 i 6 został utworzony wyłącznie na transakcjach zawartych w latach 2016 

– 2018 w północnej części powiatu – patrz kartogram nr 1 (północna część znacznie 

niższa wartość średnia niż część południowa) 
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7. WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY ORAZ WSKAZANIE RODZAJU 

OKREŚLANEJ WARTOŚCI 

 
Zgodnie z art. 313:  ustawy  prawo upadłościowe 
  
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.  
Nabywca  składników  masy  upadłości  nie  odpowiada  za  zobowiązania  podatkowe  
upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.  
  
Jak  z  tego  wynika,  syndyk  sprzedaje  nieruchomość  w  procedurze  podobnej   
do egzekucyjnej,  a  zatem  należy  określić  jej  wartość  rynkową  bez  ewentualnych  
obciążeń.  W niniejszej wycenie określono wartość rynkową nieruchomości (WR). 
Przyjęta definicja wartości rynkowej nieruchomości według art. 151 ustawy  
o gospodarce nieruchomościami:    
 
art. 154. 1. ustawy o gospodarce nieruchomościami 
Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości 
dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj  
i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stopień wyposażenia  
w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz stan 
nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości 
podobnych 
 
art. 152 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 
1. Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny,  
są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość 
nieruchomości. 
2. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, 
dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść 
poprzednich. 
3. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość 
rynkową nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie 
podejścia porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową 
 
biorąc pod uwagę następujące czynniki: 
• cel opinii 
• dostępność informacji o cenach transakcyjnych nieruchomości niezabudowanych o 

potencjale (MN) 
 
prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (MN) określono w podejściu 
porównawczym – metodą porównywania parami 
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Zgodnie z art. 151 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 

1) Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny 
można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach 
rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar 
zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się 
w sytuacji przymusowej. 

 
Stosownie do §4 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 
operatu szacunkowego: 
 
Przy stosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych 
nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, a także cech 
tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen. 
 
Przy metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem 

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

przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki 

zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. 

8. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ  

Biorąc pod uwagę analizę, która została przeprowadzona w pkt 6 opinii do wyceny 
ostatecznie przyjęto transakcje wg. następujących kryteriów: 

- wąski paski gruntu 

- tereny porośnięte kilkunasto i kilkudziesięcioletnim drzewostanem 

- tereny położone w północnej części powiatu zgierskiego 
 

tabela nr 1 – transakcje przyjęte do wyceny 

lp. data lokalizacja cena
pow. 

działki
cena 1m2

1 marzec 18 Wola Rogozińska 25 250 zł 3 329 7,58 zł

2 kwiecień 16 Dzierżązna 50 000 zł 4 804 10,41 zł

3 kwiecień 18 Kania Góra 19 000 zł 1 919 9,90 zł

4 listopad 16 Biała 20 000 zł 2 553 7,83 zł

7,58 zł

10,41 zł

2,82 zł
Średnia arytmetyczna 8,93 zł

Odchylenie standardowe 1,43 zł
Współczynnik zmienności 16,01%

Cena min
Cena max

delta

 
źródło: Abbe sp. partnerska (www.abbe.net.pl) 
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W dz. nr 10 = 5 794 x 8,93 zł = 51 740 zł  
W dz. nr 22 = 5 956 x 8,93 zł = 53 187 zł  
W dz. nr 38 = 4 085 x 8,93 zł = 36 479 zł  
W dz. nr 50 = 3 862 x 8,93 zł = 34 488 zł  

W dz. nr 135 = 2 705 x 8,93 zł = 24 156 zł  
W dz. nr 149 = 983 x 8,93 zł = 8 778 zł  

Wx = 23 385 x 8,93 zł = 208 828 zł 1 
 

9. WYNIK KOŃCOWY 

Wartość po zaokrągleniu: 

209 000 zł 
słownie: dwieście dziewięć tysięcy złotych 

 

W świetle analizowanych transakcji, otrzymana wartość rynkowa nieruchomości 

odzwierciedla aktualny stan rynku lokalnego tego rodzaju nieruchomości.   

Na otrzymaną wartość rynkową  zdecydowany wpływ ma lokalizacja przedmiotu wyceny. 

Z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że oszacowana wartość reprezentuje cenę 

na rynku dla nieruchomości podobnych.  

(określona wartość nie uwzględnia kosztów transakcji oraz związanych z tą transakcją 

podatków i opłat, w tym podatku VAT) 

10. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

• Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, 
których nie można było stwierdzić w czasie oględzin nieruchomości, ani  
na podstawie dokumentów technicznych i prawnych. Przedstawione dokumenty i 
zawarty w nich stan prawny i techniczny uznano za wiarygodne i nie były one 
przedmiotem odrębnego dochodzenia. 

• Obliczenia wykonane zostały z pomocą arkusza kalkulacyjnego - Excel. Wyniki 
pośrednie mogą być obarczone minimalnymi niedokładnościami wynikającymi  
z zaokrągleń do liczb całkowitych. 

• Opinia może zostać wykorzystywana wyłącznie do celu, w jakim został 
sporządzona. 

                                                        
1 zgodnie z pozytywną opinią KA/76/2013 (dot. operatu sporządzonego przez Michała Marcińczaka) 
Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych określiła  
w w/w opinii: „zastosowanie średniej arytmetycznej jest dopuszczalne pod warunkiem, że nieruchomości 
przyjęte do porównań i nieruchomość wyceniana mają takie same cechy rynkowe” 



Swoboda (obręb 10 - Dzierżązna , dz. nr 10, 22, 38, 50, 135, 149) 
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• Zabronione jest kopiowanie niniejszej opinii w całości lub w części celem 
publikacji bez zgody autora opinii. 

• Wszystkie prezentowane w niniejszej opinii analizy z wyłączeniem cytowanych  
z podanym źródłem publikacji są prywatnymi analizami autora opinii  
na podstawie dostępnych informacji rynkowych i nie stanowią rekomendacji 
inwestycyjnych. 

• Opinia nie stanowi expertyzy technicznej nieruchomości. 
• Wartość rynkowa przedmiotu wyceny nie uwzględnia kosztów transakcji kupna – 

sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat. 
• Z uwagi na niedoskonałość rynku i szczególną specyfikę rynku nieruchomości 

inwestycyjnych nie estymowano Cmin i Cmax (wyceniana nieruchomość mieściła 
się w typowym przedziale nieruchomości będących obrotem na rynku) 

• Histogram nr 1  oraz wykresy nr 4 - 5 wykonano na licencji Realexperts.pl 
• Określona wartość nie uwzględnia kosztów transakcji oraz związanych z tą 

transakcją podatków i opłat, w tym podatku VAT 
 

Opinia zawiera 27 ponumerowanych stron oraz 1 załącznik 

 

 


