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Położenie nieruchomości: Rodzaj praw do nieruchomości: 
Województwo: Warmińsko - mazurskie  Prawo własności – „Wilcze 

Gniazdo” Joint Venture Sp. z o.o 

 

Powiat: olsztyński 

Gmina: Dywity 

Obręb: Brąswałd 

Działka(i) 

ewid.: 
2, 16/3, 3/2, 16/4, 4/1, 3/10 

Adres: Brąswałd 
 

Operat Szacunkowy 

 
 

wyceny niezabudowanej, nieruchomości rolnej zalesionej, 
składającej się z gruntu działek o Nr 2, 16/3, 3/2, 16/4, 4/1, 3/10 o 

łącznej powierzchni 20,5297 ha 
 

w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości, jako prawa 
własności dla potrzeb sprzedaży 

 

 Wartość przedmiotu wyceny wynosi: 1 419 000 zł 
Słownie: jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych.  
 
 
 
 
 

AUTOR: 
Michał Luto – RZECZOZNAWCA 
MAJĄTKOWY uprawnienia 
państwowe nr 4325 Ministra 
Infrastruktury 
członek           Oddział 
Olsztyn  
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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 

(zgodnie z art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 

1 Określenie nieruchomości: 

Powiat:                                   olsztyński 

Gmina:                                    Dywity 

Obręb:                                    Brąswałd 

Działka(i) nr ewid.:                 2, 16/3, 3/2, 16/4, 4/1, 3/10  

Powierzchnia działki(ek):        20,5297 ha  

Księga wieczysta:                              OL1O/00099937/0 

2 Cel i zakres wyceny:  

Określenie wartości rynkowej nieruchomości uregulowanej w KW Nr 

OL1O/00099937/0, jako przedmiotu prawa własności dla potrzeb sprzedaży 

3 Rodzaj prawa do nieruchomości: 

własność 

4 Rodzaj nieruchomości: 

rolna niezabudowana wraz z drzewostanem  

5 Oszacowana wartość przedmiotu wyceny wynosi: 1 419 000 zł 
Słownie: jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych.   

6 Data określenia wartości:  20 lutego 2018 r. 

7 Data sporządzenia operatu:  26 lutego 2018 r. 

8 Uprawnienia autora operatu: 

Michał Luto – uprawnienia nr  4325 Ministra Infrastruktury 

9 UWAGI 

10 Podpis rzeczoznawcy majątkowego i pieczątka 
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1. Przedmiot i zakres wyceny 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość rolna niezabudowana, zlokalizowana w  

obrębie Brąswałd, w gminie Dywity, powiat olsztyński, województwo warmińsko - 

mazurskie, składająca się z następujących działek:  

Nr działki 
Powierzchnia 

[ha] 

2 4,75 

16/3 12,3879 

3/2 1,5448 

16/4 1,1921 

4/1 0,3533 

3/10 0,3016 

 

 

Dla działek nr 2, 16/3, 3/2, 16/4, 4/1, 3/10 urządzona jest księga wieczysta nt 

OL1O/00099937/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.  

Właścicielem w/w nieruchomości jest „Wilcze Gniazdo” Joint Venture Sp. z o.o. 

 

Zakres wyceny obejmuje: określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości 

rolnej niezabudowanej – działek Nr 2, 16/3, 3/2, 16/4, 4/1, 3/10  

 

2.Cel wyceny 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej, jako prawa własności gruntu 

dla potrzeb sprzedaży. 

 

3. Podstawy opracowania operatu    

szacunkowego 

3.1.Podstawa formalna 

Zamawiającym wycenę jest Syndyk – Radosław Matys. 

 

3.2.Podstawy materialno-prawne 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.         

poz. 121 z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny 

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

zm.); 
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3.3.Podstawy metodologiczne 

 Orzecznictwo Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcji dla rzeczoznawców 

majątkowych, Warszawa sierpień 2007r. 

 Hopfer, Cymerman – System i procedury szacowania nieruchomości, 

 Prystupa – Wycena nieruchomości metodą cenowo-porównwczą, 

 

3.4.Źródła danych merytorycznych 

 Księgi Wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. 

 Ewidencja gruntów i budynków, 

 Przegląd Aktów Notarialnych (obrót cywilno-prawny), 

 Wywiad terenowy (wizja lokalna), 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, 

 Własna baza danych, 

 Dane uzyskane od Zamawiającego. 

 

4.Określenie dat istotnych dla operatu 

szacunkowego 

 data sporządzenia operatu szacunkowego:    26.02.2018 r. 

 data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:  20.02.2018 r. 

 data, na którą uwzględniono stan przedmiotu wyceny:  20.02.2018 r. 

 data wizji terenowej:       20.00.2018 r. 

 

5.Opis i określenie stanu nieruchomości 

5.1.Stan prawny nieruchomości wg. Księgi Wieczystej 
Stan prawny nieruchomości ustalono na podstawie badania zapisów w księdze 

wieczystej nr OL1O/00099937/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowy w Olsztynie. (osobisty wgląd do ksiąg poprzez Internetowy Portal Podsystemu 

Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych dokonany w dniu 26.02.2018 r) 
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Dział IO: powiat Olsztyński, obręb Brąswałd, działki nr 2, 16/3, 3/2, 16/4, 4/1, 3/10 o 

łącznej powierzchni 20,5297 ha.  

Dział ISp: Uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi 

wieczystej: każdoczesnemu właścicielowi działek nr 3/2 i 16/3 objętych niniejszą 

księgą wieczystą przysługuje prawo przejścia i przejazdu prze działkę nr 13/2 

opisaną w księdze wieczystej nr OL1O/00087802/8. 

Uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi 

wieczystej: prawo przejścia i przejazdu obciążające działkę nr 14a i 3/5 na rzecz 

każdoczesnych właścicieli działek 4/1, 3/10 zgodnie z paragrafem 7 umowy 

sprzedaży z dnia 2010-09-02 Rep. A Nr 2909/2010 sporządzonej w Kancelarii 

Notarialnej Krystyny Szewirskiej w Olsztynie. KW OL1O/00012474/3. 

Dział II: właściciel: „Wilcze Gniazdo” Joint Venture Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością. 

Dział III:  Ostrzeżenie o egzekucji z nieruchomości na rzecz: 

 - Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Srokowo,  

   - Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny 

Dział IV: Hipoteka umowna 1 200 000 na rzecz Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Srokowo zabezpieczająca zobowiązania 

wynikające z umowy dzierżawy.  

 Hipoteka przymusowa 49 293,60 na rzecz Naczelnika I Mazowieckiego 

Urzędu Skarbowego zabezpieczająca należność objętą tytułem 

wykonawczym. 

 Hipoteka przymusowa 116 609,26 zł na rzecz Naczelnika Warmińsko- 

Mazurskiego Urzędu Skarbowego zabezpieczająca należność objęta 

tytułem wykonawczym. 

 Hipoteka przymusowa 172 795,50 zł na rzecz Skarbu Państwa -  

Naczelnika Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie 

zabezpieczająca należności objęte tytułem wykonawczym. 

5.2.Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów  
 Województwo     – warmińsko - mazurskie 

 Powiat      – olsztyński 

 Jednostka ewidencyjna    – Dywity 

 Obręb      – Brąswałd 

 Numer ewidencyjny działki(ek)  – 2, 16/3, 3/2, 16/4, 4/1, 3/10  

 Księga wieczysta    - OL1O/00099937/0 

 Oznaczenie użytków    –LsV,RV, RVI, LsIV, LsVI 
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5.4.Opis techniczno-użytkowy nieruchomości 

5.4.1. Opis położenia 

Nieruchomość rolna - niezabudowana zlokalizowana jest w północno-wschodniej 

części Polski, na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, w powiecie olsztyńskim 

(poniżej zamieszona mapka województwa z zaznaczonym powiatem), w obrębie Brąswałd w 

gminie Dywity. Brąswałd są niewielką wsią o charakterze rolnym położoną w odległości ok. 

5 km od Dywit- siedziby gminy oraz ok. 10 km od miasta Olsztyn. Nieruchomość położona 

jest na kolonii wsi, w otoczeniu terenów rolnych i leśnych, w pobliżu niewielkiego jeziora 

Mosąg (działki 16/3 i 16/4 z linią brzegową). 
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5.4.2.Opis nieruchomości będącej przedmiotem wyceny 

OPIS NIERUCHOMOŚCI 

Położenie 

Obręb Brąswałd Gmina Dywity działki Nr 2, 16/3, 3/2, 

16/4, 4/1, 3/10 

Lokalizacja  

Nieruchomość położona wśród terenów 

rolnych i leśnych, z dala od głównych 

dróg regionu W miarę dobra 

Rodzaj i typ nieruchomości 

Nieruchomość rolna niezabudowana, 

zalesiona   

Strefa (odległość od 

zabudowań) Ok. 1000 m od zwartej zabudowy wsi   

Sąsiedztwo i otoczenie 

Inne tereny rolne i leśne; w bezpośrednim 

sąsiedztwie niewielkie jezioro Mosąg   

Dostępność 

jakość dróg 

dojazdowych Droga gruntowa słabej jakości słaba 

okresowe 

utrudnienia 

związane z 

dostępem 

Występują 

  

Różnorodność rodzajów 

użytków gruntowych (jakość 

gruntu) 

Przeciętna 

Topografia 

terenu 

ukształtowanie Teren lekko pofałdowany   

wystawa Wschodnia   

Kształt i wielkość działki Regularny -  działki o pow. ha 20,5297 

Poziom 

kultury 

rolnej  

zabiegi 

agrotechniczne Brak    

płodozmiany Brak   

nawożenie Brak    

odłogowanie Występuje   

Inne Na działkach znajdują się  zalesienia    

Stan zagospodarowania 

nieruchomości Działki rolne niezabudowane   

Sposób użytkowania (zgodność 

z przeznaczeniem w planie 

zagospodarowania/studium) Zgodny  (tereny rolne)   

Utrudnienia 

w uprawie 

związane z: 

ukształtowaniem 

terenu Teren lekko pofałdowany   

występowaniem 

elementów 

infrastruktury 

technicznej  Brak   

inne 

Teren lekko pofałdowany, zalesiony prawie w całości. 

Szczegółowy opis lasu w tabeli poniżej. 
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Zagrożenia 

gleb erozja  

podatność na 

erozję wodną 
Występuje na działkach Nr 16/3 i 16/14 w pobliżu jeziora  

  

podatność na 

erozję wietrzną Brak   

kamienistość Brak   

Nasłonecznienie Dobre   

długość 

zalegania 

pokrywy 

śnieżnej Wydłużona   

inne Brak   

Ograniczenia 

Teren lekko pofałdowany, ze niewielkim 

 spadkiem w kierunku jeziora.  

Obecnie działki porośnięte są roślinnością  

drzewiastą. Obecnie ograniczenia duże ze  

względu na potrzebę przywrócenia terenu  

dobrej kultury rolnej. duże 

Wyposażenie w budowle i 

urządzenia służące produkcji 

rolnej oraz ich stan techniczny  Brak   

Dodatkowe atrybuty Brak Małe 

Decyzja o odrolnieniu gruntów Brak informacji od Zamawiającego    

 

OPIS DRZEWOSTANU
1
 

Nr działki/ 
grupa Pow. (ha) Gatunek Wiek Udział w areale 

16/3 A 0,7600 

Świerk 65 0,4 

Sosna 50 0,3 

Brzoza 50 0,3 

16/3 B 2,6200 

Sosna 140 0,8 

Świerk 140 0,1 

Świerk 80 0,1 

16/3 C 2,7300 

Brzoza 10 0,5 

Modrzew 10 0,2 

Świerk 10 0,2 

Sosna 10 0,1 

16/3 D 1,0200 Brzoza 65 1 

16/3 E 1,1200 Sosna 70 1 

16/3 F 1,5700 Sosna 140 1 

16/3 G 0,5100 

Olcha 65 0,4 

Świerk 10 0,2 

Brzoza 10 0,2 

16/3 H 1,3500 Sosna 50 0,7 

                                                 
1
 Na podstawie dokumentacji otrzymanej przez Zamawiającego  
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Brzoza 50 0,1 

Brzoza 40 0,1 

Świerk 40 0,1 

16/3, 16/4 I 1,9000 Sosna 70 1 

3/2 J 1,3848 Sosna 70 1 

3/2 K 0,1600 Brzoza 15 1 

2 L 0,8900 

Dąb 50 0,4 

Brzoza 50 0,2 

Osika 50 0,2 

Świerk 50 0,2 

2 M 2,3600 

Dąb 135 0,5 

Brzoza 135 0,3 

Sosna 135 0,1 

Świerk 135 0,1 

2 N 0,3000 

Brzoza 40 0,5 

Dąb 40 0,3 

Świerk 40 0,2 

2 O 0,2300 

Brzoza 40 0,8 

Dąb 40 0,2 

2 P 0,9700 

Brzoza 8 0,6 

Grab 8 0,2 

Brzoza 8 0,2 

SUMA 19,8748 
    

6.Uwarunkowania planistyczne i ochronne 

Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie nieruchomości 

ustala się na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku 

braku planu przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy.  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzędzie Gminy Dywity działka o numerze 2 w 

części objęta są Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego korytarza 

ekologicznego rzeki Łyny na terenie gminy Dywity. Zgodnie z zapisami w/w planu teren nim 

objęty oznaczony jest symbolem ZL, zieleń leśna. Pozostała część nieruchomości położona 

jest w terenie, dla którego brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dywity przedmiotowe działki znajduje na terenach rolnych, w jednostce oznaczonej 

symbolem SNW o najwyższym reżimie. Jest to strefa obejmująca tereny położone w 

korytarzu ekologicznym rzeki Łyny obejmującym tereny przyległe do rzeki o szerokości 100 

- 1200 m oraz obszar lasów ochronnych w rejonie jeziora Mosąg i Brąswałdu. Teren strefy w 

całości położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. 
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Faktyczny sposób użytkowania: nieruchomość rolna niezabudowana. 

7.Przedstawienie sposobu wyceny 

Na podstawie celu szacowania zamieszczonego w punkcie 2 niniejszego opracowania  

oraz na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami, dla przedmiotowej nieruchomości określono wartość rynkową. 

Zgodnie z art. 151 ust. 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  

Sposób określania wartości rynkowej nieruchomości reguluje Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego wg którego, do określenia wartości rynkowej nieruchomości 

stosuje się podejście porównawcze lub podejście dochodowe. 

Wyeliminowane zostało podejście dochodowe, które zgodnie z  § 6 w/w rozporządzenia 

stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących dochód lub mogących 

przynosić dochód –co dla przedmiotowej nieruchomości nie zostało zachowane. 

Do określenia wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości wybrane zostało podejście 

porównawcze, w którym zgodnie z § 4 cytowanego wyżej rozporządzenia stosuje się 

metodę porównywania parami lub metodę korygowania ceny średniej i metodę analizy 

statystycznej rynku.  

 

7.1 Metoda wyceny gruntów rolnych stanowiących lasy 
oraz tereny zadrzewione i zakrzewione 

Wartość terenów stanowiących lasy oraz tereny zadrzewione i zakrzewione określono jako 

sumę wartości gruntów przeznaczonych pod zalesienie oraz wartości drzewostanu znajdującego się 

tych gruntach.  

WNL/Z = WG + WD  

WNL/Z – wartość nieruchomości leśnej lub zadrzewionej i zakrzewionej 

WG – wartość gruntu, 

WD – wartość drzewostanu, 
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Wartość rynkową gruntów przeznaczonych pod zalesienie oszacowano przy zastosowaniu 

metody porównywania parami.  

Metoda porównywania parami polega na określaniu wartości rynkowej 

wycenianej nieruchomości o określonych cechach poprzez jej porównanie kolejno z co 

najmniej trzema nieruchomościami podobnymi o znanych cechach i cenach, które były 

przedmiotem obrotu rynkowego. Podejście porównawcze, pozwala określić wartość 

nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za 

nieruchomości podobnej, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Podejście 

porównawcze, stosuje się do określenia wartości rynkowej nieruchomości wyłącznie 

wówczas, gdy nieruchomości podobne do nieruchomości będącej przedmiotem wyceny były 

w obrocie na określonym rynku w okresie ostatnich dwóch lat, poprzedzających wycenę a 

także gdy ich ceny i cechy wpływające na wartość oraz warunki dokonania transakcji są 

znane. Na ceny, w konsekwencji na wartość rynkową nieruchomości, zasadniczy wpływ 

mają cechy rynkowe nieruchomości. Wartość nieruchomości skorygowano kwotowo ze 

względu na cechy różniące te nieruchomości w stosunku do nieruchomości wycenianej. 
 

Wartość drzewostanu, w zależności od jego wieku określono jako wartość rynkową (dla 

drzewostanu, który wytworzył sortyment i może przynosić dochód) lub jako wartość odtworzeniową 

(dla drzewostanów młodszych).  
 

Wartość rynkową drzewostanu określono wg. wzoru:  

WD = WS  x Z x P x C x U 

gdzie: 

WS – wskaźnik wartości 1 ha drzewostanu na pniu wyrażony w m
3
 drewna dla 

określonego gatunku, klasy bonitacji, wieku i wieku rębności z „Tablic 

wskaźników wartości drzewostanów”, opracowanych przez Instytut Badawczy 

Leśnictwa, Sękocin Stary 2013 

 Z   – stopień zadrzewienia, 

 P   – pole powierzchni  drzewostanu w ha, 

C  – średnia cena 1 m
3
 drewna z rynku lokalnego lub nadleśnictwa właściwego dla 

miejsca położenia nieruchomości 

U  –  wskaźnik redukujący cenę sprzedaży drewna o koszty pozyskania i zrywki 
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Wartość odtworzeniową drzewostanu określono wg. wzoru:  

WD = WK  x Z x P x C x U x k1 

gdzie: 

WK – wskaźnik wartości kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację 1 ha 

drzewostanu wyrażony w m
3
 drewna dla określonego gatunku, klasy 

bonitacji, wieku i wieku rębności z „Tablic przeliczników wartości 

drzewostanów na 1 ha” 

Z   –   stopień zadrzewienia ustalany przez rzeczoznawcę majątkowego, 

P   –   powierzchnia  drzewostanu wyrażona w ha, 

C  –  średnia cena 1 m
3
 drewna z rynku lokalnego lub nadleśnictwa właściwego dla 

miejsca położenia nieruchomości 

U  –  wskaźnik redukujący cenę sprzedaży drewna o koszty pozyskania i zrywki 

k1  -   Współczynnik uwzględniający jakość hodowlaną drzewostanów ustaloną na 

podstawie kryteriów podanych i instrukcji urządzenia lasu. W zależności od 

jakości drzewostanu współczynnik przyjmuje następujące wartości: 

-  jakość drzewostanu dobra  k1 = 1,0) 

-  jakość drzewostanu zadowalająca k1 = 0,9 

-  jakość drzewostanu zła k1 = 0,8 

 

8.Analiza i charakterystyka rynku obrotu 

nieruchomościami 

8.1.Rodzaj analizowanego rynku 
Analizie poddano rynek obrotu nieruchomościami niezabudowanymi w gminie 

Dywity i w innych gminach powiatu olsztyńskiego. Transakcje analizowane były  z rynku 

wtórnego - zawierane pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi oraz pochodziły  z 

przetargów (transakcje przetargowe niespełniające warunku § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 

operatu szacunkowego zostały odrzucone na wstępie analizy) 

Analizie poddano w miarę jednorodny lokalny rynek obrotu ww. nieruchomościami 

charakteryzujący się podobnym: 

 Stanem nieruchomości 

 Przeznaczenie. 

 

8.2.Obszar analizowanego rynku 
Jako obszar analizy rynku nieruchomości rolnych przyjęto teren gminy Dywity i 

innych gmin powiatu olsztyńskiego. Ze wszystkich znanych transakcji przyjęto transakcje, 

których przedmiot obrotu był najbardziej zbliżony do nieruchomości wycenianej.  
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8.3.Okres, którym objęto analizę rynku 
Przeanalizowano transakcje obrotu nieruchomościami niezabudowanymi podobnymi 

do nieruchomości wycenianej w latach 2016-2018.  

8.4.Ograniczenia związane z przepisami prawa 
Zgodnie z Art. 2a Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  

1.Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa 

stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład 

wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest 

jeden z małżonków. 

2.Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych 

wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 

300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 pojęcie gospodarstwa rodzinnego ust. 2 i 

3.Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej: 

1)przez: 

a) osobę bliską zbywcy,  

b) jednostkę samorządu terytorialnego,  

c) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek,  

ca) spółkę prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest 

Skarb Państwa, będącą operatorem systemu przesyłowego albo posiadającą koncesję na 

przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 1566), 

d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, 

e) parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną 

przyrody; 

2)w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego; 

3)na podstawie art. 151 przekroczenie granic przy budowie a uprawnienia właściciela 

gruntu lub art. 231 wzniesienie budynku na cudzym gruncie Kodeksu cywilnego; 

4)w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego. 

4.Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 

oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą 

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, 

wydanej na wniosek: 

1)zbywcy, jeżeli: 

a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty, o 

których mowa w ust. 1 i 3, 

b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, 

c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych; 

2)osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która: 

a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji 
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zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 zakres działań objętych 

programem ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1856) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475), a termin na uzupełnienie tych 

kwalifikacji jeszcze nie upłynął, b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności 

rolniczej, 

c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie 

gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład 

tworzonego gospodarstwa rodzinnego. 

 

Uchwała Nr XXVI Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 25 

kwietnia 2017 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (Na tym 

terenie zlokalizowana jest nieruchomość objęta zakresem wyceny) reguluje wiele działań 

związanych z utrzymaniem nieruchomości. Do najważniejszych, mających największy wpływ 

na nieruchomość wycenianą należą: 

§ 5. 1. Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy:  

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 

oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 

łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko; Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 

3 – Poz. 2466  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i 

nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 

w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z 

wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, 

przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, 

naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

 6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż 

ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 

racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;  
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7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów 

wodno-błotnych;  

8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:  

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,  

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na 

wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu 

wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 

Prawo wodne - z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.  

 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:  

1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;  

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym; 

3) realizacji inwestycji celu publicznego;  

4) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań 

ochronnych.  

 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:  

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na 

ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu;  

2) realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdził brak konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

 

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie 

zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 120 ust. 2f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

 

5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:  

1) nie dotyczy terenów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących:  

a) w dacie orzekania w przedmiocie wydania: decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu na budowę, a także innych decyzji - jeżeli są one 

wymagane dla realizacji danego przedsięwzięcia na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa,  

b) w dacie realizacji przedsięwzięcia - jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują obowiązku uzyskania decyzji, o 

których mowa w lit. a;  

2) nie ma zastosowania do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w 

zakresie terenów przeznaczonych w tych planach pod zabudowę;  
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3) nie dotyczy realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, którą 

wydano po uzgodnieniu z właściwym organem ochrony przyrody. Dziennik Urzędowy 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2466  

 

6. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, nie dotyczą:  

1) złóż kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa do dnia 15 stycznia 2009 r., tj. dnia 

wejścia w życie Rozporządzenia Nr 160 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 

grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (Dz. 

Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 201, poz. 3152), których dokumentacje zostały zatwierdzone lub 

przyjęte przez właściwy organ administracji geologicznej;  

2) złóż kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o powierzchni do 2 ha i wydobyciu 

nie przekraczającym 20 000 m3 /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, 

udzielonych do dnia 15 stycznia 2009 r., tj. dnia wejścia w życie Rozporządzenia Nr 160 

Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 201, poz. 

3152).  

7. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, nie dotyczy:  

1) innych niż rzeki cieków naturalnych w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne;  

2) terenów rekreacji w formie bulwarów, parków, terenów zieleni wraz z infrastrukturą 

techniczną i obiektami małej architektury położonych w granicach administracyjnych miast; 

3) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w obowiązujących 

studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

obszarów, dla których obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, które uchwalono przed dniem 8 sierpnia 2015 r., tj. przed dniem wejścia w 

życie Uchwały Nr VIII/207/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 

czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej 

Łyny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 2748) i w którym nie określono granic 

zwartej zabudowy miasta lub wsi, również obszarów wskazanych w obowiązującym studium 

jako tereny zabudowane;  

4) uzupełnień zabudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości zabudowy od brzegów 

wód ustalonej w odniesieniu do zabudowy występującej na przylegających działkach 

budowlanych;  

5) budowy obiektów budowlanych w granicach zabudowanej budynkiem działki budowlanej 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym pod warunkiem nie zmniejszania dotychczasowej odległości zabudowy od 

brzegów wód ustalonej w odniesieniu do zabudowy: a) na tej działce, albo b) na działce 

przylegającej w przypadku, gdy odległość zabudowy od brzegów wód na tej działce jest 

mniejsza niż odległość zabudowy od brzegów wód na działce, na której budowany jest obiekt 

budowlany;  



Kopiowanie w części lub całości wymaga ZGODY AUTORA  

 

 

 19 

6) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy zagrodowej o obiekty 

służące do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym obiekty służące agroturystyce, pod 

warunkiem nie zmniejszania dotychczasowej odległości zabudowy od brzegów wód;  

7) lokalizowania obiektów budowlanych niezbędnych do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i 

przystani na wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

terenach dostępu do wód publicznych oraz realizacji infrastruktury technicznej na potrzeby 

tych terenów;  

8) lokalizowania ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz infrastruktury technicznej i 

obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku;  

9) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących:  

a) w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, lub  

b) w dniu 8 sierpnia 2015 r., tj. w dniu wejścia w życie Uchwały Nr VIII/207/15 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie 

wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (Dz. Urz. 

Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 2748), lub Dziennik Urzędowy Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2466 c) w dniu 15 stycznia 2009 r., tj. w dniu 

wejścia w życie Rozporządzenia Nr 160 Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia 19 

grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny 

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 201, poz. 3152); 10) realizacji inwestycji na podstawie 

decyzji o warunkach zabudowy, którą wydano po uzgodnieniu z właściwym organem 

ochrony przyrody i która stała się ostateczna przed dniem 15 stycznia 2009 r., tj. przed 

dniem wejścia w życie Rozporządzenia Nr 160 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 

dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Środkowej Łyny (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 201, poz. 3152). 8. Zakaz, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 8 lit. b, nie dotyczy zbiorników wodnych o powierzchni do 0,5 ha: 

1) wykonanych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, lub 2) dla których wydano 

decyzję o legalizacji urządzenia wodnego. 

8.5.Ekonomiczna analiza rynku 
Analizując rynek nieruchomości rolnych niezabudowanych stwierdzono, że pod kątem 

wartości istotna w tym przypadku jest lokalizacja zarówno ogólna jak i szczegółowa, 

przydatność rolnicza gruntów – jakość gleby, ukształtowanie terenu i trudność uprawy wraz 

ze związanymi z tymi elementami ograniczeniami, dostępność do nieruchomości, zagrożenie 

erozją, elementy utrudniające prace polowe (np. linie energetyczne) a także możliwości 

inwestycyjne mające wpływ na wartość nieruchomości w przyszłości. Bardzo istotny dla 

potencjalnych nabywców jest także poziom kultury rolnej - wyższe ceny osiągają 

nieruchomości użytkowane rolniczo, z prawidłowo przeprowadzanymi zabiegami 

agrotechnicznymi, niż grunty odłogowane, których przywrócenie do prawidłowego 

użytkowania wymaga dużych nakładów środków finansowych oraz czasu.    

Rynek obrotu nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przeznaczonymi na 

cele rolne (o podobnym charakterze co wyceniana nieruchomość) na badanym obszarze jest 

średnio  rozwinięty. Stagnacja na rynku nieruchomości powodowała, iż do obrotu trafiały 
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głównie grunty z zasobu Skarbu Państwa oraz posiadłości osób, które znajdowały się w 

szczególnych sytuacjach losowych i oczekiwały szybkiego napływu gotówki. Nie można 

odnotować dostatecznej ilości transakcji wolnorynkowych umożliwiających wytypowanie 

cech rynkowych wpływających na wartość rynkową przedmiotu wyceny i ich wag. Cechy 

rynkowe ustalono  na podstawie analizy baz danych o cenach i cechach nieruchomości 

będących przedmiotem obrotu rynkowego oraz na podstawie danych z biur pośrednictwa 

obrotu nieruchomości – preferencje kupujących. 

Za jednostkę porównawczą przy wycenie nieruchomości rolnej niezabudowanej 

przyjęto cenę 1ha  fizycznego powierzchni działki. 
  

8.6.Trend czasowy 
Na rynku nieruchomości na podstawie zebranego materiału porównawczego 

wywnioskowano, że w okresie, z którego przyjęto transakcje, nie wpływała na zmianę cen 

inflacja ani wzrost popytu i podaży na nieruchomości niezabudowane. Nie nastąpił wzrost 

popytu. Z badań rynku przeanalizowanych pod kątem wzrostu wartości związanym z 

upływem czasu wynika, że wartość nieruchomości podobnych znacznie waha się dając 

ujemne i dodatnie wartość trendu – ma to związek z sytuacją ekonomiczną Państwa, regionu, 

miejscowości ale również z niedoskonałością badanego rynku.  

Nie wprowadzano z tego tytułu poprawki do ceny transakcyjnej ze względu na 

upływ czasu, jaki minął pomiędzy datą zawarcia transakcji i datą wyceny. 
 

8.7. Wyniki analizy oraz określenie wag cech rynkowych 
wpływających na wartość gruntu  
Z przeprowadzonej analizy rynku obrotu nieruchomościami rolnymi niezabudowanymi 

wynika, że nieruchomości takie w obrocie na opisanym rynku uzyskują średnio ceny 

transakcyjne w przedziale od około 19 000 zł do około 50 000zł za ha powierzchni 

działki. Poniżej przedstawiono transakcje nieruchomości podobnych zgodnie z art. 4 ust. 16 

ustawy o gospodarce nieruchomościami
2
  

 

Data Gmina Położenie Obręb 
Powierzchnia 

[ha] Cena [zł] Cena zł/ 1 ha 

2017-04-27 Dywity Dywity 6,7421 325 437 48 269 

2017-01-13 Dywity Gradki 11,5800 220 000 18 998 

2016-09-27 Jonkowo Wołowno 16,2400 560 000 34 483 

2016-08-31 Jonkowo Szałstry 12,6700 350 000 27 624 

2016-06-16 Jonkowo Stękiny 14,2398 400 000 28 090 

2016-05-19 Jonkowo Szałstry 12,3629 316 800 25 625 

2017-01-20 Świątki Brzydowo 7,5800 150 000 19 789 

2016-06-27 Świątki Klony 6,4400 190 000 29 503 

                                                 
2
 nieruchomość podobna – należy przez to rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna z 

nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób 

korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość;  
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Na postawie przeprowadzonej ankiety (wśród specjalistów związanych z rynkiem 

nieruchomości oraz rolników- potencjalnych sprzedawców i nabywców nieruchomości 

rolnych) stwierdzono, że wartość nieruchomości w analizowanym segmencie rynku tworzą 

głównie następujące czynniki: lokalizacja, powierzchnia, jakość gleb, dostępność 

komunikacyjna i ograniczenia.  
 

 

 
Lp. Rodzaj cechy 

Procentowy wpływ cechy 
na cenę  (waga cechy) 

1 Lokalizacja  20% 

2 Powierzchnia 20% 

3 Dostępność komunikacyjna 10% 

4 Jakość gleb 25% 

5 Ograniczenia 25% 

SUMA 100% 

 

Określenie wag cech rynkowych jest pomiarem wpływu oddziaływania zmiennych, którymi 

są cechy rynkowe nieruchomości na ich ceny. Określa się je o ile zmieni się cena 

nieruchomości jeśli zmieni się jej cecha. Korzystając z zakresu zmienności wartości rynkowej 

pomiędzy ceną minimalną Cmin a ceną maksymalną Cmax, poszukuje się zmian cen i zmian 

wartości w przedziale ΔC [Cmin , Cmax]. 

 

8.8.Ocena rynku w aspekcie przyjętych cech rynkowych 

8.8.1 Dla nieruchomości rolnych 

Cecha  Ocena Opis 

Lokalizacja 

W miarę 
dobra 

Miejscowości gminne, nieruchomości położne w 
bliskim sąsiedztwie zbiorników wodnych 

przeciętna 
Nieruchomości położone na obszarach wiejskich, 
w otoczeniu terenów rolnych i leśnych, w 
sąsiedztwie zabudowy siedliskowej 

słaba 
Typowe tereny wiejskie, nieruchomości położone 
w otoczeniu głównie terenów rolnych i leśnych, z 
dala od zabudowy. 

Powierzchnia 

mała Powierzchnia do 10,0000 ha  

średnia  Od 10,0001 ha do 15,0000 ha 

duża Powierzchnia powyżej 15,0000 ha 

Dostępność komunikacyjna 

przeciętna Dojazd do nieruchomości typową drogą gruntową 

słaba 
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową słabej 
jakości 
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Jakość gleb 

dobra 
Nieruchomości rolne ze wskaźnikiem bonitacji 
pow. 0,8 

przeciętna 
Nieruchomości rolne o wskaźniku bonitacji poniżej 
0,8 

Ograniczenia 

małe 
Typowe nieruchomości rolne z prawidłową 
zachowaną kulturą rolną 

średnie 
Nieruchomości rolne w części zaniedbane, z 
koniecznością poniesienia nakładów przed 
rozpoczęciem wykorzystania 

duże 
Nieruchomości w dużej części porośnięte 
krzakami l/ lub drzewostanem bez wartości 
użytkowej, podmokłe itp. 

 

 

9.Określenie wartości nieruchomości 

9.1. Określenie wartości rynkowej gruntu nieruchomości  
Do prac w procesie wyceny wybrano trzy nieruchomości z przedstawionych w punkcie 8.7.1 

niniejszego operatu. 

Do prac w procesie wyceny przyjęto trzy nieruchomości wybrane z przedstawionych 

w punkcie 8.7 niniejszego operatu. 

 

Poniżej przedstawiono opis nieruchomości przyjętych do porównania, który 

pochodzi z aktów notarialnych oraz wizji terenowej.  

 

1. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Dywity w gminie Dywity: data 

transakcji: 27.06.2017 r. Nieruchomość o pow. 6,7421 ha. Nieruchomość położona na kolonii 

wsi, w otoczeniu terenów rolnych i leśnych. W pobliżu rozproszona zabudowa siedliskowa. 

Lokalizacja w miarę dobra. Jakość gleb dobra, dojazd do nieruchomości drogą gruntową 

słabej jakości. Nieruchomość w znaczącej części porośnięta lichymi samosiejkami różnych 

gatunków drzew. 

Cena: 325 437 zł Cena 1ha 48 269 zł 

 

2. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wołowno w gminie Jonkowo: data 

transakcji: 27.06.2016 r. Nieruchomość o pow. 16,2400 ha. Nieruchomość położona na 

kolonii wsi, w otoczeniu terenów rolnych i leśnych. W pobliżu rozproszona zabudowa 

siedliskowa. Lokalizacja przeciętna. Jakość gleb przeciętna, dojazd do nieruchomości drogą 

gruntową. Typowa nieruchomość rolna, bez znaczących ograniczeń w użytkowaniu. 

Cena: 560 000 zł Cena 1ha 34 483 zł 
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3. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Stękiny w gminie Jonkowo: data 

transakcji: 16.06.2016 r. Nieruchomość o pow. 14,2398 ha. Nieruchomość położona w 

otoczeniu terenów rolnych i leśnych. Lokalizacja słaba. Jakość gleb przeciętna, dojazd do 

nieruchomości drogą gruntową słabej jakości. Teren częściowo porośnięty kilkuletnimi 

samosiejkami, miejscami podmokły.  

Cena: 400 000 zł Cena 1ha 28 090 zł 

 

 

Różnica wartości pomiędzy ceną max. a ceną min. 1ha nieruchomości przyjętych do 

porównań: 

ΔC = cena max. – cena min. =  48 269 zł   -  28 090 zł   =  20 179 zł   

 

Zestawienie wycenianego gruntu z nieruchomościami porównawczymi w zakresie 

przyjętych cech rynkowych 

Lp. RODZAJ CECHY 
Nieruchomość Nieruchomość Nieruchomość Nieruchomość 

wyceniana "X" porównawcza "1" porównawcza "2" porównawcza "3" 

1. Lokalizacja w miarę dobra w miarę dobra przeciętna słaba 

2. Powierzchnia nieruchomości duża mała duża średnia 

3. Dostępność komunikacyjna słaba słaba przeciętna słaba 

4. Jakość gleb przeciętna dobra przeciętna przeciętna 

5. Ograniczenia duże duża małe średnie 

 

Określenie wartości nieruchomości z porównań dla poszczególnych par 

Lp. RODZAJ CECHY 

Waga 
cechy 

Zakres 
kwotowy "1" "2" "3" 

w % cechy w zł/ha 48 269 zł 34 483 zł 28 090 zł 

1 Lokalizacja 20% 4 036 zł 0 zł 2 018 zł 4 036 zł 

2 Powierzchnia nieruchomości 20% 4 036 zł -4 036 zł 0 zł -2 018 zł 

3 Dostępność komunikacyjna 10% 2 018 zł 0 zł -2 018 zł 0 zł 

4 Jakość gleb 25% 5 045 zł -5 045 zł 0 zł 0 zł 

5 Ograniczenia 25% 5 045 zł 0 zł -5 045 zł -2 522 zł 

Razem 100% 20 180 zł -9 081 zł -5 045 zł -504 zł 

Cząstkowa wartość 1m2 39 188 zł 29 438 zł 27 586 zł 

Wartość 1m2 jako średnia arytmetyczna (zaokr. do pełnych zł) 32 071 zł 
 

Wartość rynkową gruntu nieruchomości  określono wg. wzoru: 

W = W1m2 * Pu 

Gdzie:  W – wartość rynkowa nieruchomości 

 Pu – powierzchnia działki, 
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Wartość rynkowa gruntu nieruchomości  jako prawa własności wynosi: 

W = 32 071 zł/ha * 20,5297 ha = 658 408 zł   

 

Przyjęto wartość rynkową gruntu działek nr 2, 16/3, 3/2, 

16/4, 4/1, 3/10 jako prawa własności w wysokości 658 500 zł  
Słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych.  
 

9.2. Określenie wartości rynkowej drzewostanu  
 

Gatunek Wiek 
Udział w 
areale 

Powierzchnia 
[ha] 

Klasa 
bonitacji Ws/ Wk 

Współczynnik 
Z

3
 

Cena 
1m3

4
  

Wsp. 
U WARTOŚĆ 

Świerk 65 0,4 

0,7600 

I 489,50 

0,8 146,79 

1 17 475 zł 

Sosna 50 0,3 I 190,70 1 5 106 zł 

Brzoza 50 0,3 I 161,10 1 4 313 zł 

Sosna 140 0,8 

2,6200 

I 441,70 

0,8 146,79 

1 108 719 zł 

Świerk 140 0,1 I 847,80 1 26 084 zł 

Świerk 80 0,1 I 647,90 1 19 934 zł 

Brzoza 10 0,5 

2,7300 

I 65,60 

0,8 146,79 

1 10 515 zł 

Modrzew 10 0,2 I 67,60 1 4 334 zł 

Świerk 10 0,2 I 92,00 1 5 899 zł 

Sosna 10 0,1 I 67,60 1 2 167 zł 

Brzoza 65 1 1,0200 I 209,50 0,8 146,79 1 25 094 zł 

Sosna 70 1 1,1200 I 315,10 1 146,79  1 51 804 zł 

Sosna 140 1 1,5700 I 441,70 0,8 146,79 1 81 435 zł 

Olcha 65 0,4 

0,5100 

I 172,90 

0,7 146,79 

1 3 624 zł 

Świerk 10 0,2 II 74,00 1 776 zł 

Brzoza 10 0,2 I 65,90 1 691 zł 

Sosna 50 0,7 

1,3500 

Ia 238,80 

0,8 146,79 

1 26 500 zł 

Brzoza 50 0,1 I 161,10 1 2 554 zł 

Brzoza 40 0,1 I 141,10 1 2 237 zł 

Świerk 40 0,1 I 155,70 1 2 468 zł 

Sosna 70 1 1,9000 Ia 374,10 0,9 146,79 1 93 903 zł 

Sosna 70 1 1,3848 Ia 374,10 0,9 146,79 1 68 441 zł 

Brzoza 15 1 0,1600 I 82,00 0,8 146,79 1 1 541 zł 

Dąb 50 0,4 

0,8900 

I 177,20 

0,9 146,79 

1 8 334 zł 

Brzoza 50 0,2 I 161,10 1 3 788 zł 

Osika 50 0,2 II 103,00 1 2 422 zł 

Świerk 50 0,2 II 182,60 1 4 294 zł 

Dąb 135 0,5 2,3600 I 1121,60 0,6 146,79 1 116 565 zł 

                                                 
3
 Na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy  

4
 Średnia cena drewna w 2017r w Nadleśnictwie Kudypy pomniejszona o koszty pozyskania i zrywki: 199,79 zł 

– 53,00 zł = 146,79 zł 
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Brzoza 135 0,3 I 257,80 1 16 075 zł 

Sosna 135 0,1 I 441,70 1 9 181 zł 

Świerk 135 0,1 I 847,80 1 17 622 zł 

Brzoza 40 0,5 

0,3000 

I 141,10 

1 146,79 

1 3 107 zł 

Dąb 40 0,3 I 124,10 1 1 639 zł 

Świerk 40 0,2 I 155,70 1 1 371 zł 

Brzoza 40 0,8 

0,2300 

I 141,10 

1 146,79 

1 3 811 zł 

Dąb 40 0,2 I 124,10 1 838 zł 

Brzoza 8 0,6 

0,9700 

I 57,90 

0,7 146,79 

1 3 463 zł 

Grab 8 0,2 I 66,60 1 1 328 zł 

Brzoza 8 0,2 I 57,90 1 1 154 zł 

   
19,8748 

    
SUMA 760 608 zł 

 

Przyjęto wartość drzewostanu w wysokości: 

 760 500 zł  
Słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych.  
 

 

 

Łączna wartość rynkową przedmiotu wyceny jako prawa 

własności w wysokości 1 419 000 zł  
Słownie: jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych.  

  

 

9.2.Określenie wartości nieruchomości dla wymuszonej 

sprzedaży 

Sprzedaż wymuszona ma miejsce wtedy gdy nie są spełnione warunki transakcji 

wolnorynkowej, w szczególnie w zakresie czasu eksponowania nieruchomości na rynku. 

Następuje to wtedy, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacić zaciągniętego zadłużenia i 

bank decyduje się skorzystać z ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest hipoteka. 

Sprzedaż powinna nastąpić możliwie szybko, aby nie pogłębiać strat. Pośpiech ten powoduje 

skrócenie czasu eksponowania na rynku obrotu nieruchomościami, wskutek czego oferta 

dotrze do ograniczonego kręgu nabywców. Wartość tą wyznaczono na podstawie określonej 

wartości rynkowej w następujący sposób: 

WRW = Wr*Wa*Wb*Wc 

 

gdzie:  WRW  - wartość dla wymuszonej sprzedaży, 
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Wr  - wartość rynkowa nieruchomości, 

 Wa - współczynnik ogólnej atrakcyjności
5
, 

 Wb - współczynnik ilościowy
6
, 

 Wc - współczynnik zachęty ceną wywoławczą
7
 

 

WRW = 1 419 000 zł *(100%-10%)*(100%-5%)*(100%-15%) 

 

WRW = 1 031 258 zł 

Przyjęto WRW = 1 031 000 zł 
Słownie: jeden milion trzydzieści jeden tysięcy złotych. 

 

 

10.Dane końcowe – komentarz i wnioski 

1. Oszacowana wartość rynkowa przedmiotu wyceny wynosi: 1 419 000 zł, co 

stanowi  69 119 zł/ha. 

2. Oszacowana wartość przedmiotu wyceny dla wymuszonej sprzedaży wynosi: 

1 031 000 zł.  

3. Uzyskana wartość jest adekwatna do aktualnego poziomu rynku obrotu nieruchomościami o 

podobnym przeznaczeniu na opisanym rynku lokalnym. 

4. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględniono tylko te cechy 

przedmiotowej nieruchomości, które wpływają na jej wartość rynkową. 

5. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynika z porównania jej istotnych cech z 

cechami obiektów zbliżonych do przedmiotowej nieruchomości wziętych do porównania. 

6. Uzyskana wartość przedmiotowej nieruchomości mieści się w przedziale cen 

transakcyjnych nieruchomości przyjętych do analizy i obliczeń i dlatego należy uznać ją, 

jako prawidłową.  

 

                                                 
5
 Współczynnik atrakcyjności oznacza wzrost lub obniżenie wartości spowodowane dodatkowymi cechami. Przy 

uwzględnieniu powyższych niekorzystnych cech przedmiotowej nieruchomości określono współczynnik 

atrakcyjności na poziomie 10%. 
6
 Współczynnik ilościowy odzwierciedla ilość nieruchomości  podobnych na rynku  lokalnym, które mogły by 

(hipotetycznie) stanąć w sytuacji wymuszonej sprzedaży. W związku z tym, że na lokalnym rynku jest niewiele 

nieruchomości o podobnych funkcjach i prawdopodobieństwo sytuacji  pojawienia się na rynku dużej ilości 

takich  nieruchomości jest znikome stąd przyjęto współczynnik na poziomie 5%,  
7
 Współczynnik zachęty cenowej spowoduje, że nabywca mniej wybredny, spośród kilu podobnych, wybierze 

nieruchomość najtańszą. Poziom współczynnika zachęty cenowej wynika z aktywności na rynku. Przy 

stosunkowo małej podaży nieruchomości na rynku  lokalnym i przy relatywnie stałym poziomie cen ofertowych, 

współczynnik zachęty cenowej dla przedmiotowej nieruchomości określono na poziomie 15%. 
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10.1.Klauzule i ustalenia dodatkowe 

 Operat niniejszy nie może być powielany i publikowany w całości lub w części w 

jakimkolwiek dokumencie bez zgody rzeczoznawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści 

takiej publikacji, 

 Operat nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu aniżeli określony w operacie, 

 Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez jego 

zgody do innego celu, dla którego został sporządzony, 

 Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, których nie 

można było stwierdzić w czasie wizji terenowej ani na podstawie dostępnych dokumentów 

technicznych i prawnych. Otrzymane od zleceniodawcy dokumenty i opisany w nich stan 

prawny uznano za wiarygodne i nie były one przedmiotem odrębnego dochodzenia, 

 Operat szacunkowy może być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony przez 

okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba, że wystąpiły zmiany uwarunkowań 

prawnych, 

 Określona wartość rynkową jest wartością wyliczoną na podstawie cen transakcyjnych
8
, które 

zawierają w sobie wszelkie podatki (w tym podatek VAT)  o ile przepisy prawa nakładają 

obowiązek naliczania takich podatków przy sprzedaży nieruchomościach podobnych do 

przedmiotu wyceny. 

 

10.2.Podpis i pieczęć rzeczoznawcy 

                                                 
8
 definicja ceny zawarta w ustawie z dnia 9 maja 2014. o informowaniu o cenach towarów  i usług - art. 3.  
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