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WYCIĄG Z OPISU I OSZACOWANIA
Opis nieruchomości Przedmiotem opisu i oszacowania jest nieruchomość gruntowa

składająca się z działki nr 921 o powierzchni 1 234 m2 zabudowana
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow.
użytkowej 120,15 m2 zrealizowanym wg projektu KB4-1.1.1.1./7.,
budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 119 m2

zrealizowanym wg projektu WB-5846 oraz budynkiem
letniskowym o pow. zabudowy 26 m2 położona w 20 obrębie
ewidencyjnym Wielbark przy ul. 1 Maja 9, powiat szczycieński,
woj. warmińsko – mazurskie.
Zakres niniejszego oszacowania obejmuje określenie wartości
rynkowej udziału 3/32 części w prawie własności ww.
nieruchomości (grunt wraz z budynkami, obiektami małej
architektury i urządzeniami związanymi z budynkiem) według
aktualnego stanu.
Nieruchomość stanowiąca działkę nr 921 będącą przedmiotem
wyceny posiada urządzoną księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych
KW Nr OL1S/00007517/2.

Cel opisu i oszacowania Określenie wartości rynkowej udziału 3/32 części w nieruchomości
gruntowej zabudowanej w celu sprzedaży w toku postępowania
upadłościowego toczącego się przed Sądem Okręgowym w
Olsztynie V Wydziałem Gospodarczym Sygn. Akt V GU „of”
203/17.

Określona wartość
rynkowa udziału 3/32
części w nieruchomości 21 431 zł

słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści jeden
złotych

Data, na którą
określono wartość
przedmiotu wyceny

13 marzec 2018r.

Podejście i metoda
wyceny

Wartość rynkową przedmiotu wyceny określono w podejściu
porównawczym, metodą porównywania parami.

Autor opisu i
oszacowania

Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
mgr Joanna Gryguć – Kołodziejska

Rzeczoznawca Majątkowy Nr uprawnień 4828
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I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE

1. Przedmiot i zakres opisu i oszacowania

1.1 Przedmiot opisu i oszacowania
Przedmiotem opisu i oszacowania jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 921 o
powierzchni 1 234 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow.
użytkowej 120,15 m2 zrealizowanym wg projektu KB4-1.1.1.1./7., budynkiem gospodarczym o pow.
zabudowy 119 m2 zrealizowanym wg projektu WB-5846 oraz budynkiem letniskowym o pow. zabudowy
26 m2 położona w 20 obrębie ewidencyjnym Wielbark przy ul. 1 Maja 9, powiat szczycieński, woj.
warmińsko – mazurskie.
Nieruchomość stanowiąca działkę nr 921 będącą przedmiotem wyceny posiada urządzoną księgę
wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczytnie V Wydział Ksiąg Wieczystych
KW Nr OL1S/00007517/2.

1.2 Zakres oszacowania
Zakres niniejszej wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej udziału 3/32 części w prawie własności
ww. nieruchomości (grunt wraz z budynkami, obiektami małej architektury i urządzeniami związanymi z
budynkiem) według aktualnego stanu.

2. Cel opisu i oszacowania
Określenie wartości rynkowej udziału 3/32 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej w celu
sprzedaży w toku postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie V
Wydziałem Gospodarczym Sygn. Akt V GU „of” 203/17.

3. Podstawy opracowania opisu i oszacowania

3.1 Podstawa formalna
Zleceniodawca – Radosław Matys, Syndyk masy upadłości Zbigniewa Wierzbowskiego z siedzibą przy
ul. Kościuszki 10/2, 10-502 Olsztyn.
Zleceniobiorca - Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie Rzeczoznawca Majątkowy mgr
Joanna Gryguć – Kołodziejska, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem 10-691 Olsztyn ul.
Gębika 69/3.

3.2 Podstawy materialno - prawne
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz.
121 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i
sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2109 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późniejszymi zmianami)
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- Ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz. 2344 z późniejszymi
zmianami)
Opis i oszacowanie sporządzono kierując się Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny.

3.3 Źródła danych merytorycznych
- Informacja katastralna powiatu szczycieńskiego
- rejestry cen i wartości nieruchomości gminy Wielbark, Rozogi, Świętajno, Jedwabno i Dźwierzuty
prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Szczytnie
- ortofotomapa
- Podsystem Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych - treść księgi wieczystej Nr
OL1S/00007517/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczytnie
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielbark
- Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego z dnia  13 września 1971r. znak BUA.I-601-
225/71
Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku gospodarczego z dnia 13 września 1971r. znak BUA.I-601-
226/71
- Akt notarialny Rep. A nr 508/2018 z 10 lutego 2018r. protokół dziedziczenia
- dokumentacja fotograficzna z dnia wizji w terenie
- uproszczona inwentaryzacja  budynku wykonana podczas wizji w terenie
- informacje uzyskane w lokalnych biurach obrotu nieruchomościami
- strony internetowe
- materiały szkoleniowe na temat wyceny
- czasopisma i publikacje branżowe

3.4 Materiały pomocnicze
- „Przykłady wycen nieruchomości” Instytut Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2005r.
- „Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego” Mieczysław Prystupa,

Warszawa 2003r.
- „Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości” pod redakcją Sabiny Źróbek, Olsztyn 2005r.
- „Informacje w wycenie nieruchomości” pod redakcją Andrzeja Hopfera, Warszawa 2005r.
- „Wycena nieruchomości - zasady i procedury” Ryszard Cymerman, Andrzej Hopfer, Warszawa 2005r.
- „Wycena nieruchomości zabudowanych” Instytut Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2003r.
- „Podstawy budownictwa” Instytut Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2002r.
- „Zużycie nieruchomości zabudowanych” Instytut Doradztwa Majątkowego, Warszawa 2003r.
- „Metodyka wyceny praw do nieruchomości” pod redakcją Sabiny Źróbek, Olsztyn 2002r.

4. Daty istotne dla opisu i oszacowania
Data sporządzenia opisu i oszacowania – 14 sierpień 2018r.
Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny – 13 marzec 2018r.
Data, na którą uwzględniono stan przedmiotu wyceny – 13 marzec 2018r.
Data oględzin nieruchomości – 13 marzec 2018r.
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II. OPIS PRZEDMIOTU WYCENY

1. Stan prawny
Stan prawny przedmiotu wyceny ustalono na podstawie badania treści księgi wieczystej
OL1S/00007517/2 w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (Podsystem Dostępu na stronie
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości) oraz Aktu notarialnego Rep A nr 508/2018 Protokołu
dziedziczenia z dnia 10 lutego 2018r. Zgodnie z zapisem w badanej księdze wieczystej
współwłaścicielami działki nr 921 zabudowanej budynkiem mieszkalnym są:
 Józef Mieczysław Wierzbowski s. Jana i Wandy
 Teresa Bożena Wierzbowska c. Wacława i Walentyny

na prawach małżeńskiej majątkowej wspólności ustawowej.
W dziale I-Sp, III i IV badanej księgi wieczystej brak wpisów.

W dniu 11 września 2015r. Józef Mieczysław Wierzbowski zmarł. Spadek po nim z ustawy nabyli:
 żona Teresa Bożena Wierzbowska c. Wacława i Walentyny – w udziale 4/16 części
 syn Mariusz Wierzbowski s. Józefa i Teresy – w udziale 3/16 części
 syn Arkadiusz Wierzbowski s. Józefa i Teresy – w udziale 3/16 części
 syn Zbigniew Wierzbowski s. Józefa i Teresy – w udziale 3/16 części
 syn Bogusław Wierzbowski s. Józefa i Teresy – w udziale 3/16 części

Wydruk treści księgi wieczystej nr OL1S/00007517/2 z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych oraz
kopia Protokołu dziedziczenia stanowią załączniki do opisu i oszacowania.

2. Opis nieruchomości

2.1 Lokalizacja ogólna i szczegółowa nieruchomości

Nieruchomość stanowiąca przedmiot wyceny, oznaczona w ewidencji gruntów jako
działka nr 921 położona jest w 20 obrębie ewidencyjnym Wielbark powiat szczycieński, woj. warmińsko
– mazurskie.

Wielbark – miejscowość gminna położona w odległości ok. 65 km na południe od miasta Olsztyna przy
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 57 Bartoszyce – Pułtusk oraz nr 58 Olsztynek – Szczuczyn licząca ok.
2900 mieszkańców. Położona jest przy ujściu rzeki Sawicy do Omulwi, w otoczeniu lasów. Znajduje się
tu stacja kolejowa (linia PKP Ostrołęka – Olsztyn, Wielbark – Nidzica), urząd gminy z urzędem stanu
cywilnego, przystanek PKS i busów prywatnych, apteka, ośrodek zdrowia, kościół, szkoła podstawowa,
świetlica, przedszkole, poczta, sklepy w tym sklep wielkopowierzchniowy Biedronka, karczma oraz
stacja benzynowa. W odległości ok. 8 km w miejscowości Szymany znajduje się Port Lotniczy Olsztyn –
Mazury.
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Lokalizacja szczegółowa – centralna część wsi Wielbark, przy ulicy 1 Maja nr 9 będącej częścią drogi
krajowej nr 57 (wyjazd w kierunku miejscowości Chorzele w woj. mazowieckim). Sąsiedztwo
bezpośrednie stanowi od strony zachodniej pas komunikacyjny ulicy 1 Maja, od strony północnej i
wschodniej działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z zabudową towarzyszącą w
postaci budynków gospodarczych, od strony południowej działka niezabudowana użytkowana jako ciąg
komunikacyjny – chodnik. Dojazd bezpośredni do nieruchomości z ulicy 1 Maja utwardzonej asfaltem,
chodniki i wjazd na teren nieruchomości utwardzone kostką betonową typu polbruk. Ulica oświetlona
latarniami. W odległości ok. 170m od nieruchomości znajdują się delikatesy i piekarnia, pozostałe
zaplecze socjalno – bytowe znajduje się w ścisłym centrum wsi, w odległości ok. 500 m na północ. Brak
jest w bezpośrednim otoczeniu nieruchomości obiektów wpływających na komfort użytkowania
nieruchomości jako obiektu mieszkaniowego.

2.2 Opis działki

Działka nr 921 to grunt o powierzchni 1 234 m2 stanowiący zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów
tereny mieszkaniowe. Działka na dzień wizji w terenie stanowi grunt zabudowany budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym. Bryła budynku posadowiona jest w odległości ok. 5,5m od
granicy z ulicą 1 Maja, w odległości ok. 13 m od zachodniej, ok. 20 m od północnej i ok. 3 m od
południowej granicy działki. Na gruncie posadowiony jest również budynek gospodarczy w północnej
części działki i budynek letniskowy na zapleczu budynku mieszkalnego. Wskaźnik zabudowy gruntu
obiektami kubaturowymi wynosi 0,18. Nieruchomość ogrodzona od frontu przęsłami metalowymi
malowanymi na kątownikach metalowych i fundamencie betonowym, brama wjazdowa dwuskrzydłowa
rozwieralna tej samej konstrukcji oraz dwie furtki wejściowe również tej samej konstrukcji jedna tuż przy
bramie wjazdowej i druga na lewo od wejścia do budynku.  Z pozostałych stron działka ogrodzona siatką
stalową na słupkach stalowych osadzonych w części na podmurówce betonowej, w części
obetonowanych w gruncie. Teren działki płaski, suchy. Chodnik do budynku utwardzony polbrukiem,
opaska wokół budynku z płyt betonowych chodnikowych. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do
L o stosunku boków 43m do 33m. Grunt uzbrojony w przyłącze sieci elektroenergetycznej
napowietrznej, wodociągowej, kanalizacja sanitarna – zbiornik bezodpływowy. Niezabudowana część
działki użytkowana jako ogródek przydomowy z częścią wypoczynkową (murowany grill z cegły pełnej
przy domku letniskowym) oraz ogórek warzywny i sad owocowy z kilkoma drzewami owocującymi a
także nasadzeniami roślin ozdobnych.

Wydruk informacji o działce wraz z mapą zasadniczą stanowią załączniki do opisu i oszacowania.
Dokumentacja fotograficzna przedmiotu wyceny z dnia wizji w terenie stanowi załącznik do opisu i
oszacowania. .
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2.3 Opis stanu techniczno - użytkowego budynku mieszkalnego

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący pobudowany w 1972r. (zgodnie z danymi w ewidencji
gruntów), podpiwniczony, dwukondygnacyjny, przykryty dwuspadowym dachem, budowany według
projektu KB4-1.1.1.1./7. w technologii tradycyjnej murowanej.

Powierzchnia użytkowa:
- 120,15 m

2

w tym:
 powierzchnia użytkowa parteru: 58,43 m

2

 powierzchnia użytkowa piętra: 61,72 m
2

Powierzchnia zabudowy: 80 m
2

Kubatura: 624,42 m3

WW. powierzchnie przyjęte zostały na podstawie obmiarów budynku podczas wizji w terenie (powierzchnia użytkowa), informacji katastralnej o działce

(powierzchnia zabudowy) i decyzji pozwolenie na budowę (kubatura).

Wykaz pomieszczeń:
Parter: wiatrołap, przedpokój, pokój, garderoba, kuchnia, łazienka, wc, komunikacja na piętro
Piętro: korytarz, 3 pokoje, pomieszczenie przejściowe o funkcji łazienki z  kuchnią, wc, pomieszczenie
gospodarcze.

Układ przestrzenno – funkcjonalny pomieszczeń na parterze oceniam jako korzystny, na pietrze
niekorzystny z uwagi na pomieszczenia przejściowe.

Dane konstrukcyjno – budowlane:
Fundamenty: żelbetowe
Ściany nadziemia: z bloczków gazobetonowych ocieplonych warstwą 5 cm styropianu
Komin: murowany, ponad połacią dachu tynkowany
Schody, tarasy: schody zewnętrzne żelbetowe, schody wewnętrzne żelbetowe na piętro trepy i podstopnie
drewniane
Stropy: żelbetowe monolityczne krzyżowo zbrojone
Dach: dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką
Rynny i rury spustowe – PCV
Elewacja - tynk strukturalny barwiony w masie
Stolarka okienna - drewniana indywidualna, jedno okno na piętrze wymienione na PCV
Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe metalowe, drzwi wewnętrzne płycinowe szklone
Elementy wykończeniowe budynku: barierka przy schodach metalowa malowana farbą olejną, schody
zewnętrzne wyłożone płytkami ceramicznymi, cokół budynku z tynku żywicznego

Wyposażenie budynku w instalacje:
• energii elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych aluminiowej
• wodno - kanalizacyjna
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• c.o. lokalne kocioł na paliwa stałe (grzejniki aluminiowe, w łazience na parterze stalowy płytowy)
• c.w.u. bojler elektryczny
• wentylacja grawitacyjna

Wykończenie wnętrza:
• Ściany: wyprawy tynkowe na parterze w pokoju gładź gipsowa malowana emulsją, w wiatrołapie

tynk żywiczny i strukturalny, w przedpokoju na parterze boazeria, w kuchni nad blatem roboczym
glazura, na pozostałych ścianach boazeria i malowanie emulsyjne, w wc glazura i tynk
strukturalny, w łazience glazura i boazeria, na piętrze w pokoju, na korytarzu i na klatce
schodowej w części boazeria, w części emulsja, w wc w części glazura, w części tapeta w części
farba emulsyjna, w pomieszczeniu przejściowym o funkcji kuchni z łazienką w części glazura, w
części malowanie emulsyjne, w pomieszczeniu gospodarczym tynk strukturalny malowany, w
pozostałych pokojach malowanie emulsyjne

• Podłogi: w wiatrołapie, kuchni, wc, łazience, przedpokoju na parterze i pomieszczeniu  o funkcji
kuchni z łazienką na piętrze terakota, w przedpokoju i jednym pokoju na piętrze parkiet
lakierowany, w pozostałych pokojach panele podłogowe, w garderobie posadzka cementowa
obłożona wykładziną winigam

• Sufity: wyprawy tynkowe malowane, w części tynki strukturalne
• Wyposażenie: na parterze szafki kuchenne z płyty okleinowanej starego typu, zlewozmywak

blaszany dwukomorowy, kuchenka gazowa 4 – palnikowa z piekarnikiem elektrycznym i okapem
oraz wolnostojąca lodówka, bateria zlewozmywakowa metalowa stojąca jednouchwytowa z
mieszaczem, w łazience mała umywalka ścienna i zabudowana wanna akrylowa, baterie ścienne
dwuuchwytowe bez mieszacza, stała zabudowa w wiatrołapie, przedpokoju i łazience, w wc
stojąca miska ustępowa
na piętrze szafki kuchenne z płyty starego typu, zlewozmywak blaszany, kuchenka gazowa 4 –
palnikowa z piekarnikiem elektrycznym i okapem oraz wolnostojąca lodówka, bateria
prysznicowa ścienna jednouchwytowa z mieszaczem z wylewką do prysznica, w wc mała
umywalka ścienna z baterią ścienną dwuuchwytową bez mieszacza oraz stojąca miska ustępowa
ze zbiornikiem z tworzyw sztucznych.

Standard wykończenia wnętrza przeciętny, wyposażenie podstawowe.

Określenie stanu technicznego budynku
Budynek wybudowany w 1972r. według ówcześnie stosowanych rozwiązań technologicznych i

niestandardowych rozwiązań funkcjonalnych. Budynek po przeprowadzonych częściowych remontach
polegających na ociepleniu budynku i wykonaniu nowej elewacji, wykończeniu schodów zewnętrznych
wejściowych, wymianie drzwi wejściowych, wymianie pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami
spustowymi, położeniu nowych podłóg i okładzin części ścian a także malowania. Prace te zgodnie z
informacją udostępnioną przez współwłaściciela wykonane zostały w 2005r. Budynek w ogólnym
średnim stanie technicznym wymaga częściowego remontu polegającego na konserwacji i wymianie
zużytej części materiałów wykończeniowych i wyposażenia w celu dostosowania go do obecnych
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standardów. Podczas oględzin nie uwidoczniono zagrzybienia ścian czy sufitów w budynku, ujawniono
natomiast duży stopień zużycia technicznego i funkcjonalnego nie wymienionej części materiałów
wykończeniowych, zabudowy kuchni, łazienki i przedpokoju.

2.4 Opis stanu techniczno - użytkowego budynku gospodarczego

Budynek gospodarczy wolnostojący pobudowany w 1972r. (zgodnie z danymi w ewidencji gruntów),
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, przykryty stropodachem o niewielkim kącie nachylenia połaci,
budowany według projektu WB-5846 w technologii tradycyjnej murowanej.

Powierzchnia zabudowy: 119 m
2

WW. powierzchnia przyjęta została na podstawie informacji katastralnej o działce (powierzchnia zabudowy).

Wykaz pomieszczeń:
Pomieszczenie gospodarcze.

Dane konstrukcyjno – budowlane:
Fundamenty: żelbetowe
Ściany nadziemia: z bloczków gazobetonowych
Stropodach: żelbetowy kryty papą
Rynny i rury spustowe – brak
Elewacja - tynk cementowy
Stolarka okienna - metalowa (witryny stałe)
Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe wrota drewniane

Wyposażenie budynku w instalacje:
• energii elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych aluminiowej

Wykończenie wnętrza:
• Ściany: tynki wapienne
• Podłogi: posadzki cementowe

Stan techniczny budynku dostateczny.

2.5 Opis stanu techniczno - użytkowego budynku letniskowego

Budynek letniskowy wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, przykryty dwuspadowym
dachem, budowany w technologii drewnianej szkieletowej.
Powierzchnia zabudowy: 26 m

2

WW. powierzchnia przyjęta została na podstawie pomiarów z mapy ewidencyjnej w Systemie Informacji Katastralnej powiatu szczycieńskiego.
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Wykaz pomieszczeń:
Pomieszczenie mieszkalne z kuchnią.
Dane konstrukcyjno – budowlane:
Fundamenty: stopy fundamentowe żelbetowe
Ściany nadziemia: szkieletowe drewniane
Dach: dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty blachą
Rynny i rury spustowe – brak
Stolarka okienna - drewniana
Stolarka drzwiowa: drewniana

Wyposażenie budynku w instalacje:
• energii elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych aluminiowej , piec kaflowy

Stan techniczny budynku średni.

3. Wytyczne planistyczne i ochronne

Przeznaczenie nieruchomości określono na podstawie art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami, który mówi, iż „1. 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 dostępne dane o
cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.
2. W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
3. W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób
użytkowania nieruchomości.”

Teren działki nr 921 na dzień na który uwzględniono stan nieruchomości nie był objęty obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wielbark uchwalonym uchwałą Rady Gminy Wielbark  nr XXV/196/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.
wyceniana działka nr 921 położona jest  na terenie oznaczonym na rysunku symbolem MN – tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością dalszej rozbudowy.
W/w działka nie jest objęta żadną formą prawnej ochrony przyrodniczej.
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III. PROCEDURA SZACOWANIA

1. Wskazanie rodzaju określanej wartości

Rodzaj określonej wartości ustalono zgodnie z obowiązującymi na dzień wyceny przepisami
prawa:
 Ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i
sporządzania operatu szacunkowego (Rozdział 2. Określanie wartości nieruchomości przy
zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny)

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (Dział IV- Wycena
nieruchomości Rozdział 1. Określanie wartości nieruchomości)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, celem sporządzenia wyceny, stanem rynku
nieruchomości porównywalnych w procesie wyceny określono wartość rynkową nieruchomości
według sposobu użytkowania i stanu na dzień 13 marca 2018r.  (data oględzin nieruchomości).
Stosownie do przepisów art. 151.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wartość rynkowa
nieruchomości jest definiowana jako 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.

Zgodnie z zapisami w Krajowym Standardzie Wyceny Podstawowym „Wartość rynkowa”
pojęcie szacunkowa kwota oznacza cenę wyrażoną w pieniądzu do zapłacenia za nieruchomość w
transakcji zawieranej na warunkach rynkowych, przy której obie strony działają niezależnie od
siebie. Wartość rynkowa to najbardziej prawdopodobna cena osiągalna na rynku na datę wyceny. Jest
to najlepsza cena osiągalna przez sprzedającego i najkorzystniejsza cena osiągalna przez kupującego.
Szacunek ten wyklucza w szczególności: cenę zawyżoną lub zaniżoną przez jakiekolwiek szczególne
warunki lub okoliczności (np. finansowanie), które są nietypowe, umowy sprzedaży i najmu
zwrotnego, szczególne wynagrodzenia lub koncesje udzielone przez kogokolwiek związanego z
transakcją lub też jakiekolwiek elementy wartości szczególnej (tzn. uwzględniającej cechy
nieruchomości, które posiadają specyficzną wartość dla konkretnego nabywcy).

Użyte pojęcie „na warunkach rynkowych” oznacza, że upłynął odpowiedni okres eksponowania
nieruchomości na rynku. Należy rozumieć zatem, że transakcja musi być poprzedzona odpowiednimi
działaniami marketingowymi. Nieruchomość powinna być wyeksponowana na rynku w
najwłaściwszy sposób, tak aby umożliwić sprzedaż za najlepszą, rozsądnie osiągalną cenę zgodnie z
definicją wartości rynkowej. Długość okresu ekspozycji może być różna w zależności od warunków
rynkowych, ale musi być wystarczająca, by umożliwić przyciągnięcie uwagi odpowiedniej liczby
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potencjalnych nabywców nieruchomości. Okres ekspozycji na rynku poprzedza datę wyceny.
Pojęcie w dniu wyceny wymaga, aby wartość rynkowa była określona na konkretną datę
hipotetycznej sprzedaży. Ponieważ warunki rynkowe mogą ulec zmianom, wartość w innym terminie
może być inna. Wartość podana w wycenie odzwierciedla faktyczny stan rynku i okoliczności na
datę wyceny, a nie na datę przeszłą lub przyszłą. Definicja zakłada także równoczesne zawarcie i
wykonanie umowy sprzedaży w dacie wyceny. Wartość rynkowa jest określeniem wartości na chwilę
hipotetycznej transakcji, a nie w ujęciu długookresowym, jak np. przy określaniu wartości bankowo-
hipotecznej.

Pojęcie kwota jaką można uzyskać oznacza kwotę szacunkową, a nie uprzednio określoną lub
faktycznie ustaloną cenę sprzedaży. Jest to cena, po której rynek spodziewa się zrealizować
transakcję na datę wyceny przy spełnieniu wszystkich innych elementów definicji wartości rynkowej.
Wykorzystanie słowa „można” oddaje sens rozsądnego oczekiwania odnośnie ceny. Rzeczoznawca
nie może zatem przyjmować nierealistycznych założeń dotyczących warunków rynkowych lub też
zakładać poziomu wartości rynkowej powyżej tej, jaka jest rozsądnie osiągalna

Przy wycenie nieruchomości należy uwzględnić wszystkie jej atrybuty prawne, fizyczne,
ekonomiczne i inne oraz wszelkie pozytywne i negatywne aspekty. Przy wycenie nieruchomości
rzeczoznawca majątkowy powinien wykluczyć elementy niezwiązane trwale z nieruchomością, takie
jak np.: wyposażenie lub inne ruchomości, poza cenowe zachęty do zakupu lub inne. Wartość
rynkowa nieruchomości odzwierciedla potencjał nieruchomości, który byłby uwzględniony przez
uczestników rynku w dniu wyceny. Może zatem uwzględniać inne możliwe wykorzystanie
nieruchomości, także takie, które stanie się możliwe po wprowadzeniu odpowiednich zmian, np.
nowych decyzji planistycznych i budowlanych, rozwoju odpowiedniej infrastruktury, rozwoju rynku
lub innych. Stąd w wartości rynkowej może być uwzględniony dodatkowy jej element, ale tylko taki,
za jaki kupujący jest skłonny zapłacić w nadziei, że nieruchomość uzyska możliwość lepszego
sposobu użytkowania lub nastąpią możliwości jej rozwoju, które zaowocują zwyżką jej wartości nad
tą osiągalną przy obecnie obowiązujących ograniczeniach. Przyszła możliwość wykorzystania
nieruchomości w sposób, który w dniu wyceny nie jest jeszcze dopuszczalny, musi być jednak na
tyle prawdopodobna, aby realnym było założenie, że racjonalnie działający uczestnicy rynku taką
możliwość w dniu wyceny dostrzegają i są gotowi uwzględnić jej istnienie w cenie sprzedaży.

Pojęcie pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy
zakłada hipotetycznego kupującego, a nie faktycznego nabywcę. Osoba ta jest zmotywowana, ale
nieprzymuszona do zakupu. Kupujący ten nie jest ani przesadnie zainteresowany zakupem ani
zdeterminowany do zakupu za każdą cenę. Jest również osobą, która dokonuje zakupu z
uwzględnieniem bieżących realiów rynkowych i bieżących oczekiwań, nie zaś w oparciu o
wyimaginowany lub hipotetyczny rynek, który nie może być scharakteryzowany ani nie ma pewności
co do jego zaistnienia. Przyjmuje się, że hipotetyczny kupujący jest pragmatyczny i nie zapłaciłby
wyższej ceny niż ta, którą dyktuje rynek. Nie można przy tym zakładać, że waha się lub jest
niechętny do zakupu. Obecny właściciel nieruchomości jest także zaliczony do tych osób, które
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stanowią rynek i mógłby być potencjalnym nabywcą w hipotetycznej transakcji. Również w
odniesieniu do sprzedającego, należy przyjąć, że jest to hipotetyczny sprzedający, a nie faktyczny
właściciel. Zakłada się, że nie jest on ani przesadnie zainteresowany ani zmuszony do sprzedaży za
każdą cenę. Nie jest on też przygotowany do wstrzymywania sprzedaży w oczekiwaniu na
osiągnięcie ceny, która nie jest racjonalna w obecnej sytuacji rynkowej. Sprzedający jest
zmotywowany do sprzedania nieruchomości na warunkach rynkowych za najlepszą cenę osiągalną
na wolnym rynku po przeprowadzeniu odpowiednich działań marketingowych. Faktyczne
okoliczności istniejące w przypadku rzeczywistego właściciela nie są częścią tych rozważań,
ponieważ „sprzedający mający stanowczy zamiar zawarcia umowy” jest właścicielem
hipotetycznym.

Pojęcie strony działają z rozeznaniem i postępują rozważnie zakłada, że zarówno kupujący, jak i
sprzedający są poinformowani, co do charakteru i cech nieruchomości, jej faktycznego i
potencjalnego wykorzystania oraz stanu rynku na dzień wyceny. Strony opierają się więc na tym, co
na podstawie informacji dostępnej na ten dzień można w rozsądny sposób przewidzieć. Przyjmuje
się, że każda ze stron działa we własnym interesie i w zgodzie ze swoją wiedzą, a także rozważnie
szuka najlepszej dla siebie ceny w tej konkretnej transakcji. Rozwaga powinna być oceniana w
kontekście stanu rynku na dzień wyceny, a nie z perspektywy czasu na przyszłą datę. Niekoniecznie
nierozważnym jest dla sprzedającego sprzedawać nieruchomość na rynku charakteryzującym się
spadkiem cen, które już są niższe niż te, występujące we wcześniejszych warunkach rynkowych. W
takich przypadkach, tak jak w innych sytuacjach kupna sprzedaży na rynkach charakteryzujących się
zmiennością cen, rozważny kupujący lub sprzedający postępuje w zgodzie z najpełniejszymi
dostępnymi w danym momencie informacjami rynkowymi.

2.  Wybór podejścia, metody i techniki szacowania

Biorąc pod uwagę stan rynku nieruchomości podobnych określono wartość rynkową nieruchomości w
podejściu porównawczym metodą porównywania parami.

Zgodnie z art. 153 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami „Podejście
porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada
cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te
koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz
uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się jeżeli są
znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.”

Zgodnie z par. 4.3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego „Przy metodzie porównywania parami porównuje
się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane kolejno z nieruchomościami
podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego, dla których znane są ceny transakcyjne, warunki
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zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości.”
Przy stosowaniu metody porównywania parami porównuje się nieruchomość wycenianą o znanych
cechach, kolejno z nieruchomościami podobnymi, o znanych cenach transakcyjnych i cechach. Wartość
określa się poprzez korygowanie cen transakcyjnych ze względu na różnice ocen pomiędzy
nieruchomością wycenianą i nieruchomościami podobnymi.

Procedura szacowania przy zastosowaniu metody porównywania parami

 Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych, o znanych cenach transakcyjnych i cechach,
stanowiącego podstawę wyceny

 Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny

 Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na rynku
nieruchomości

 Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych

 Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych

 Wybór do porównań z utworzonego zbioru nieruchomości, co najmniej trzech nieruchomości
najbardziej podobnych pod względem cech rynkowych do nieruchomości stanowiącej przedmiot
wyceny, z ich niezbędną charakterystyką

 Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w odniesieniu do przyjętej
skali cech rynkowych

 Przeprowadzenie porównań nieruchomości wycenianej kolejno z nieruchomościami wybranymi
do wyceny i określenie wielkości poprawek wynikających z różnicy ocen nieruchomości
wycenianej i nieruchomości wybranych do porównań

 Obliczenie skorygowanej ceny transakcyjnej każdej nieruchomości przyjętej do porównań przy
użyciu określonych poprawek

 Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości jako średniej arytmetycznej z cen
transakcyjnych skorygowanych, uzyskanych z porównań w poszczególnych parach, lub średniej
ważonej, jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana

 Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości jednostkowej i
liczby jednostek porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy lokalu).

Założenia do wyceny:

Z uwagi na brak informacji dotyczącej powierzchni użytkowej budynków znajdujących się w obrocie
rynkowym umożliwiających posłużenie się w procesie wyceny jednolitą jednostką porównawczą, do
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której odnosiłaby się cena transakcyjna obiektów podobnych oraz brak możliwości weryfikacji
(obmiarów w terenie) powierzchni użytkowych budynków zdecydowano się zgodnie z pkt. 3.9 Noty
Interpretacyjnej nr 1 Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny w procesie wyceny zastosować jednostkę
porównawczą, jaką jest powierzchnia budynków obliczona metodą uproszczoną na potrzeby wyceny jako
iloczyn powierzchni zabudowy budynków i liczby oraz rodzaju ich kondygnacji (pełne, niepełne).

Powierzchnia budynku wycenianego = 80 m2 x 2 kondygnacje = 160 m2

Wartość rynkową przedmiotu wyceny określono na dzień 13 marca 2018r. według stanu na dzień 13
marca 2018r.
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IV. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

- Analizą objęto rynek lokalny o obszarze obejmującym miejscowości gminne w powiecie
szczycieńskim, woj. warmińsko – mazurskim tj. Wielbark, Dźwierzuty, Rozogi, Jedwabno i
Świętajno

- Okres badań rynku nieruchomości ograniczono do okresu: kwiecień 2016 r. – marzec 2018 r.
- Przedmiotem analizy były nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi

będące przedmiotem prawa własności
- Podstawą analizy rynku nieruchomości były dane uzyskane w Starostwie Powiatowym w Szczytnie

dotyczące cen transakcyjnych kupna/sprzedaży nieruchomości będących przedmiotem obrotu na
badanym rynku oraz informacje uzyskane w lokalnych biurach obrotu nieruchomościami a także
ogłoszenia kupna/sprzedaży nieruchomości zamieszczane w lokalnej prasie i Internecie, które jednak
zgodnie z przepisami prawa nie mogą stanowić podstawy wyceny.

Przeprowadzono analizę zgromadzonych transakcji rynkowych kupna/sprzedaży nieruchomości
zabudowanych. Wszystkie transakcje oceniono pod względem wiarygodności jeżeli chodzi o warunki
zawarcia transakcji, przedmiot sprzedaży oraz uzyskane ceny transakcyjne. Z badanej próbki
wyeliminowano takie, których ceny znacznie odbiegają od przeciętnych cen transakcyjnych
zanotowanych na analizowanym rynku w badanym okresie czasu. Na analizowanym rynku brak było
transakcji wolnorynkowych udziałów w podobnych nieruchomościach. Przedmiotem sprzedaży były
tylko pełne prawa własności.

Po przeprowadzeniu analizy cen transakcyjnych ustalono przedział cenowy przeciętnych cen
transakcyjnych:
 gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi na poziomie 1 036,59

zł/m2p.b. – 2 133,33 zł/m2p.b. w zależności od lokalizacji, dostępności komunikacyjnej, bliskości
zaplecza socjalno-bytowego, powierzchni budynku i powierzchni działki oraz stanu technicznego
i standardu wykończenia wnętrza a także innych cech wpływających na wartość tj. stan
zagospodarowania części niezabudowanej gruntu oraz zabudowy towarzyszącej. Średnia cena
transakcyjna badanych nieruchomości wynosi 1 499,99 zł/m2p.b.

Mediana cen transakcyjnych wyniosła 1 297,73 zł/m2p.b. co oznacza że dokładnie połowa transakcji na
rynku odbywała się poniżej tej ceny a połowa powyżej. Jest ona niższa o 13% od średniej ceny
transakcyjnej co oznacza że uzyskiwane ceny sprzedaży analizowanych nieruchomości były zbliżone do
rozkładu normalnego, a próbka nieruchomości podobnych została dobrana właściwie.

Analizowany rynek nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi cechuje
relatywnie niewielki obrót. W badanym okresie czasu zanotowano jedynie 9 transakcji rynkowych na
terenie miejscowości gminnych w powiecie szczycieńskim, które mogą stanowić obiekty podobne. Są to
grunty głownie o powierzchniach do 1000 m2 stanowiące przedmiot prawa własności zabudowane
budynkami wolnostojącymi o powierzchni obliczonej przeważnie do 130 m2 pobudowanych w latach 50-
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tych i 60-tych rzadko w latach 70-tych i 80-tych. Popyt ukierunkowany jest przeważnie na budynki o
niewielkiej powierzchni użytkowej o dobrym stanie technicznym z korzystną lokalizacją ogólną i
szczegółową, dobrą dostępnością komunikacyjną do centrum miejscowości i najbliższych miast oraz do
zaplecza socjalno – bytowego tj. sklepy, szkoły, komunikacja pozamiejska. Średni okres eksponowania
analizowanego rodzaju nieruchomości na rynku do momentu sprzedaży na rynku lokalnym jest
uzależniony głównie od ceny ofertowej i wynosi ok. 9 - 10 miesięcy.

Tabela nr 1 Transakcje nieruchomości podobnych położonych na analizowanym rynku miejscowości
gminnych powiatu szczycieńskiego

Lp. Data Miejscowość Ulica Pow. [m2]
Stan

prawny Opis nieruchomości

Powierzchnia
budynku

[m2]

Cena
transakcyjna

[zł]

Cena
tranakcyjna
[zł/m2p.b.]

1. 2017-10-19 Wielbark Czarnieckiego

1067

własność

Budynek mieszkalny
jednorodzinny z

1960r. parterowy z
poddaszem

użytkowym w
zabudowie

bliźniaczej i 2
budynki

gospodarcze z
1960r. I-k p.z. 53m2 95 120000 1263,16

2. 2017-09-12 Dźwierzuty Pasymska

882

własność

Budynek mieszkalny
jednorodzinny

piętrowy
niepodpiwniczony z

1980r. i budynek
garażowy z 1982r. O

pow. zab. 32m2 206 415000 2014,56

3. 2017-03-02 Dźwierzuty Grunwaldzka

2600

własność

Budynek mieszkalny
jednorodzinny z

1960r. parterowy i 2
budynki

gospodarcze z
1960r.o łącznej pow.

zab. 107m2 110 142750 1297,73

4. 2017-02-08 Rozogi Witosa

1509

własność

Budynek mieszkalny
jednorodzinny z
1987r. parterowy
podpiwniczony i
gospodarczy z

1987r. o pow. zab.
88m2 127 250000 1968,5

5. 2016-12-12 Jedwabno 1 Maja

802

własność

Budynek mieszkalny
parterowy z
poddaszem
użytkowym,

niepodpiwniczony
przedwojenny i

budynek
gospodarczy z

1996r. o pow. zab.
58m2 150 320000 2133,33

6. 2016-10-17 Świętajno Dworcowa

900

własność

Budynek mieszkalny
z 1930r., parterowy

ze strychem,
podpiwniczony i 2
budynki gosp. i 1 107 120000 1121,50
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bud, garażowy z
1930r. o łącznej
pow. zab. 97m2

7. 2016-09-29 Wielbark Stachy

1340

własność

Budynek mieszkalny
jednorodzinny z

1950r. parterowy z
poddaszem
użytkowym

podpiwniczony kryty
eternitem w
zabudowie

bliźniaczej i bud.
gosp. murowanym z
1950r.krytym papą o

pow. zabudowy
18m2 87 100000 1149,43

8. 2016-06-29 Wielbark Kętrzyńskiego

666

własność

Budynek mieszkalny
jednorodzinny
parterowy z
poddaszem
użytkowym

podpiwniczony kryty
dachówką z 1980r.

oraz budynek
gospodarczy kryty

papą z 1980r. o pow.
zab. 63m2 165 250000 1515,15

9. 2016-04-27 Wielbark Sprzymierzonych

1816

własność

Budynek mieszkalny
parterowy z 1960r.,
niepodpiwniczony,
obora i drewniana
stodoła z 1970r.
pow. zabudowy

budynków
gospodarczych

182m2 164 170000 1036,59

Cmax =2 133,33 zł/m2p.b.
Cmin = 1 036,59 zł/m2p.b.
Cśr = 1 499,99 zł/m2p.b.
Mediana = 1 297,73 zł/m2p.b.
DeltaC = 1 096,74 zł/m2p.b.



Olsztyn, 14 sierpień 2018r. 20

V. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

1. Określenie współczynnika zmiany cen

Wysokość trendu czasowego określono na podstawie analizy cen transakcyjnych nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na rynku regionalnym woj.
warmińsko – mazurskiego zawarte w okresie 2016r. – 2018r., na podstawie obserwacji lokalnych i
regionalnych trendów rynkowych oraz wywiadów przeprowadzonych z uczestnikami rynku
nieruchomości (pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi) a także raportów
rynkowych. Przeprowadzona analiza wykazała, iż w okresie, z którego przyjęto transakcje do dalszej
wyceny tj. kwiecień 2016r. - październik 2017r. do daty określenia wartości przedmiotu wyceny ceny
nieruchomości podobnych nie zmieniały się istotnie w czasie.
Do dalszych obliczeń przyjęto trend czasowy w wysokości 0%.

2. Określenie wag cech rynkowych

Na podstawie informacji uzyskanych w lokalnych biurach obrotu nieruchomościami oraz badań własnych
na temat preferencji nabywców ustalono, iż na wysokość cen nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na analizowanym rynku miejscowości gminnych w powiecie
szczycieńskim ma wpływ:

 lokalizacja ogólna i szczegółowa (stopień urbanizacji miejscowości, dostęp do zaplecza
socjalno – bytowego, dostępność komunikacyjna, sąsiedztwo bezpośrednie, walory
krajobrazowe terenu)

 powierzchnia budynku mieszkalnego
 powierzchnia gruntu
 stan techniczny budynku / standard wykończenia wnętrza (rok budowy, stopień zużycia

technicznego, prowadzona gospodarka konserwacyjno – remontowa, instalacje, materiały
wykończeniowe)

 inne cechy wpływające na wartość (stan zagospodarowania części niezabudowanej gruntu,
zabudowa towarzysząca).

Charakterystyka i opis cech rynkowych

Lp. Rodzaj cechy Ocena Opis cechy

1. Lokalizacja
nieruchomości

1
Nieruchomość położona na terenie wsi Wielbark lub na terenie pozostałych wsi tj.
Dźwierzuty, Rozogi, Jedwabno i Świętajno o ponadprzeciętnych walorach
krajobrazowych

2 Nieruchomość położona na terenie pozostałych wsi tj. Dźwierzuty, Rozogi, Jedwabno i
Świętajno o przeciętnych walorach krajobrazowych

3 Nieruchomość położona na terenie zabudowy kolonijnej wsi z dala od zaplecza socjalno
– bytowego.
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2. Powierzchnia
budynku

Cecha ta przyjmuje skrajne wartości od 87 m2 do 206 m2. Poprawki określono proporcjonalnie do powierzchni
występującej w nieruchomości wycenianej i w nieruchomościach porównawczych gdzie na każdy metr powierzchni
przypada 0,1681% wagi.

3. Powierzchnia
gruntu

Cecha ta przyjmuje skrajne wartości od 666 m2 do 2 600m2. Poprawki określono proporcjonalnie do powierzchni
występującej w nieruchomości wycenianej i w nieruchomościach porównawczych gdzie na każdy metr powierzchni
przypada 0,0052% wagi.

4.
Stan techniczny

budynku / Standard
wykończenia

wnętrza

1 Budynek o dobrym stanie technicznym po kapitalnym remoncie, o typowym standardzie.

2 Budynek o średnim stanie technicznym do remontu. Materiały wykończeniowe mają w
przeważającej części obniżoną klasę.

5. Inne cechy

1
Występuje większość z poniższych cech:
Działka w pełni zagospodarowana, występują budynki gospodarcze/garażowe i budowle
(ogrodzenia, utwardzenia terenu) oraz mała architektura (altany, grille murowane), stan
techniczny budynków i urządzeń budowlanych po remoncie.

2
Występuje większość z poniższych cech:
Działka w części zagospodarowana, brak lub występują budynki gospodarcze/garażowe
i budowle (ogrodzenia, utwardzenia terenu) i mała architektura (altany, grille murowane),
stan techniczny budynków i urządzeń budowlanych do remontu.

Procentowy udział poszczególnych cech rynkowych (wagi cech)

Lp. Rodzaj cechy Udział cechy w ∆C
(waga cechy) [%]

1. Lokalizacja nieruchomości 30

2. Powierzchnia budynku 20

3. Powierzchnia gruntu 10

4.
Stan techniczny budynku /

Standard wykończenia
wnętrza

30

5.
Inne cechy 10

Suma 100

3. Określenie wartości rynkowej nieruchomości

Jako obiekty porównawcze przyjęto transakcje następujących nieruchomości:

Obiekt porównawczy nr 1

Dźwierzuty, ulica Pasymska.
Działka nr 889 o powierzchni 882 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym piętrowym,
niepodpiwniczonym z 1980r. o powierzchni obliczonej 206 m2oraz budynkiem garażowym o powierzchni
zabudowy 32m2 pobudowanym w 1982r.
Nabycie prawa własności nieruchomości.
Data transakcji: 12 wrzesień 2017r.
Cena transakcyjna: 415 000 zł
Jednostkowa cena transakcyjna: 2 014,56 zł/m2 p.b.
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Obiekt porównawczy nr 2

Rozogi, ulica Witosa.
Działka nr 912 o powierzchni 1 509 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
parterowym, podpiwniczonym z 1987r. o powierzchni obliczonej 127 m2oraz budynkiem gospodarczym
o powierzchni zabudowy 88m2 pobudowanym w 1987r.
Nabycie prawa własności nieruchomości.
Data transakcji: 8 luty 2017r.:
Cena transakcyjna: 250 000 zł
Jednostkowa cena transakcyjna: 1 968,50 zł/m2 p.b.

Obiekt porównawczy nr 3

Wielbark, ulica Kętrzyńskiego.
Działka nr 3259/3 o powierzchni 666 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
piętrowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym z 1980r. o powierzchni obliczonej 165 m2oraz
budynkiem gospodarczym krytym papą o powierzchni zabudowy 63m2 pobudowanym w 1980r.
Nabycie prawa własności nieruchomości.
Data transakcji: 29 czerwca 2016r.
Cena transakcyjna: 250 000 zł
Jednostkowa cena transakcyjna: 1 515,15 zł/m2 p.b.

Charakterystyka nieruchomości w aspekcie cech rynkowych

Lp. Rodzaj cechy
Nieruchomość

wyceniania

Obiekt
porównawczy

nr 1

Obiekt
porównawczy

nr 2

Obiekt
porównawczy

nr 3

1.
Lokalizacja

ogólna i
szczegółowa

1 2 1 1

2. Powierzchnia
budynku 160 206 127 165

3. Powierzchnia
gruntu 1234 882 1509 666

4.
Stan techniczny

budynku
mieszkalnego

2 1 1 2

5. Inne cechy 2 1 1 2
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Obliczenie wielkości poprawek i określenie wartości rynkowej nieruchomości

Lp. Rodzaj cechy
Udział

cechy w ∆C
(waga

cechy) [%]

Zakres
kwotowy

poprawek [zł/
m2p.b.]

Obiekt
porównawczy nr

1

Obiekt
porównawczy nr

2

Obiekt
porównawczy nr

3

1. Lokalizacja nieruchomości 30% 329,02
15% 0% 0%

164,51 0,00 0,00

2. Powierzchnia budynku 20% 219,36
7,73% -5,55% 0,84%

84,81 -60,84 9,22

3. Powierzchnia gruntu 10% 109,67
1,83% -1,43% 2,95%

20,07 -15,68 32,39

4.
Stan techniczny

budynków/standard wykończenia
wnętrza

30% 329,02
-30% -30% 0%

-329,02 -329,02 0,00

5. Inne cechy 10% 109,67
-10% -10% 0%

-109,67 -109,67 0,00

Suma poprawek [zł/m2p.b.] 1096,74 -169,30 -515,21 41,61

Cena transakcyjna nieruchomości [zł/m2p.b.] 2014,56 1968,50 1515,15

Cena transakcyjna nieruchomości skorygowana o sumę poprawek
[zł/m2p.c.] 1845,26 1453,29 1556,76

Wagi cen 0,250 0,375 0,375

Ważona cena transakcyjna nieruchomości skorygowana o sumę
poprawek [zł/m2p.b.] 461,32 544,98 583,79

Średnia ważona wartość rynkowa nieruchomości [zł/m2p.b.] 1590,08

Jednostkowa wartość rynkowa została określona jako średnia ważona wyników otrzymanych z porównań
z każdej z trzech par. Zgodnie z pkt. 4.2.10 zdecydowano się przyporządkować wagi poszczególnym
wynikom uzyskanym w parach w związku z otrzymanymi zróżnicowanymi wynikami. Mniejszym

poziomem ufności zdecydowano się obdarzyć wynik uzyskany z korekty ceny transakcyjnej obiektu
porównawczego nr 1, a większą z korekty obiektów nr 2 i 3 według zasady:

1845,26 zł/m2p.b. / 1453,29 zł/m2p.b. = 1,27
1845,26 zł/m2p.b. / 1556,76 zł/m2p.b. = 1,19

Współczynnik obniżenia wagi  = (0,27 + 0,19) / 2 = 0,23
1 – 0,23 = 0,77

Waga dla obiektu nr 1 = (1 : 3) x 0,77 = 0,33 x 0,77 = 0,25
Waga dla obiektów nr 1 i 3 = (1 – 0,25)/2 = 0,375

Wartość rynkowa (W) prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr
921 położoną w 20 obrębie ewidencyjnym miasta Wielbark przy ulicy 1 Maja 9, powiat szczycieński,

woj. warmińsko - mazurskie wynosi:

WR = 1 590,08 zł/m2p.b. x 160 m2 = 254 412,80 zł = 254 000 zł
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W związku z brakiem na analizowanym rynku transakcji wolnorynkowych udziałów w podobnych
nieruchomościach wartość udziału 3/32 części w wycenianej nieruchomości określono proporcjonalnie do
prawa własności całej nieruchomości przy zastosowaniu współczynnika korekcyjnego z przedziału 0,9 –

1,1 zgodnie z pkt. 6.1 Noty Interpretacyjnej Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie
nieruchomości, który uwzględnia mniejszą użyteczność posiadania udziału w stosunku do posiadania

nieruchomości jako całości.

Wartość rynkowa (W) prawa własności udziału 3/32 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej
stanowiącej działkę nr 921 położoną w 20 obrębie ewidencyjnym miasta Wielbark przy ulicy 1 Maja 9,

powiat szczycieński, woj. warmińsko - mazurskie wynosi:

WR = 254 000 zł x 3/32 x 0,9 = 21 431,25 zł = 21 431 zł
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VI. WYNIK KOŃCOWY WYCENY

Wartość rynkowa udziału 3/32 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o powierzchni użytkowej 120,15 m2 budynkiem
gospodarczym o pow. zabudowy 119 m2 oraz budynkiem letniskowym o pow. zabudowy 26 m2

stanowiącej działkę nr 921 o powierzchni 1 234 m2 położonej w 20 obrębie ewidencyjnym miasta
Wielbark przy ul. 1 Maja 9, powiat szczycieński, woj. warmińsko – mazurskie, według stanu i cen
rynkowych aktualnych na 13 marzec 2018r. wynosi:

21 431 zł
słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych

Analizując ceny transakcyjne podobnych nieruchomości oraz biorąc pod uwagę lokalizację
nieruchomości w miejscowości Wielbark o najwyższym wskaźniku urbanizacji ze wszystkich
analizowanych miejscowości gminnych na terenie powiatu szczycieńskiego, lokalizację szczegółowa
blisko centrum wsi, dobrą dostępność do zaplecza socjalno – bytowego i bardzo dobrą dostępność
komunikacyjną, stan techniczny budynku kwalifikujący go do częściowego remontu i podstawowy
standard wykończenia wnętrza budynku, powierzchnię budynku i działki oraz występowanie zabudowy
towarzyszącej na gruncie oraz stopień zagospodarowania gruntu, uważam, że określona wartość
nieruchomości winna odpowiadać jej wartości rynkowej.
Określona wartość rynkowa nieruchomości zawiera się w przedziale przeciętnych cen transakcyjnych
nieruchomości podobnych położonych na rynku lokalnym miejscowości Wielbark, Dźwierzuty, Rozogi,
Jedwabno i Świętajno w powiecie szczycieńskim, w woj. warmińsko – mazurskim w okresie
sporządzenia wyceny tj. 1 590,08 zł/m2p.b. przy średniej cenie rynkowej 1 499,99 zł/m2p.b.
Określona wartość stanowi najbardziej prawdopodobną cenę możliwą do uzyskania na rynku lokalnym
przy sprzedaży nieruchomości, przyjmując założenie, iż będzie ona sprzedawana według sposobu
użytkowania jako budynek mieszkalny jednorodzinny i według aktualnego stanu, przy przyjęciu założeń
transakcji rynkowej wymienionych w procedurze szacowania. Z tego względu otrzymany wynik może
stanowić podstawę do ustalenia wartości nieruchomości w celu sprzedaży w postępowaniu
upadłościowym. Określona wartość nie zawiera opłat publiczno – prawnych czy tez opłat związanych ze
sprzedażą/kupnem nieruchomości.

Opis i oszacowanie sporządził
Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

mgr Joanna Gryguć – Kołodziejska
Rzeczoznawca Majątkowy Nr uprawnień 4828
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VII. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

 Opis i oszacowanie sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami
zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.

 Opis i oszacowanie może zostać wykorzystane wyłącznie do celu, w jakim zostało sporządzone przez
okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że nastąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub
istotne zmiany czynników wpływających na wartość nieruchomości.

 Opis i oszacowanie może być wykorzystany po upływie 12 miesięcy od daty jego sporządzenia po
potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego.

 Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności z
tytułu wykorzystania opisu i oszacowania w innym celu, aniżeli został on sporządzony.

 Stan techniczno - użytkowy oraz stan prawny nieruchomości ustalono m.in. na podstawie informacji
udostępnionych przez zleceniodawcę oraz dokumentów technicznych i prawnych a także wizji w
terenie.

 Przyjęto jednakową wiarygodność otrzymanych dokumentów oraz uzyskanych informacji.

 Ocena stanu techniczno - użytkowego przedmiotu wyceny a także obiektów porównywalnych nie
stanowi ekspertyzy technicznej.

 Dokumentacji fotograficznej obiektów porównywalnych nie wykonano, gdyż obecni właściciele nie
udostępnili nieruchomości. Informacje dotyczące stanu technicznego i standardu wykończenia
wnętrza na datę transakcji uzyskano na podstawie wizji terenowej oraz zdjęć ogólnodostępnych.
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VIII. ZAŁACZNIKI


