
 

 

 

Wartość  oszacowana :                       232 470 zł 
Słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 

 

   
Kaczory, 07.07.2014 r. 

   

 

   Wycena  Nieruchomości   Teresa  Domżalska 
64-810  K a c z o r y,  Osiedle  Przylesie  1 m. 1,  tel.: 67/2831727 
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jawna 
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ul. Czarna 16, Gm. Rzeczenica, powiat człuchowski                                                                                                                                                                      
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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
(art. 158 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 

Położenie nieruchomości województwo: pomorskie, powiat: człuchowski, gmina: Rzeczenica 
oznaczenie administracyjne: Rzeczenica, ul. Czarna 16 

Oznaczenie nieruchomości 

 
Działka nr: 41/8 o pow. 0,1548 ha, KW SL1Z/00013403/3 Sąd Rejonowy  
v Wydział Ksiąg Wieczystych w Człuchowie 
 
 

Opis nieruchomości 

Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 41/8 o pow. 0,1 548 
ha, zabudowana budynkiem handlowo – biurowo – socjalnym o pow. uż. 431,30 
m2. Nieruchomość położona jest na obszarze wiejskim.  W najbliższym 
sąsiedztwie wycenianej nieruchomości znajduje się zabudowa składowo – 
magazynowo – produkcyjna oraz mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd do 
nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej.  

Właściciel nieruchomości „SEEGER DACH” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
(siedziba w Łebieńcu) w upadłości likwidacyjnej 

Cel wyceny Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb 
prowadzonego postępowania upadłościowego i naprawczego 

Metodyka wyceny podejście porównawcze, metoda porównywania parami 
 

Oszacowana wartość  
Aktualna wartość rynkowa nieruchomości:             232 470 zł 
słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 
 

Daty istotne dla wyceny 

Data dokonania oględzin nieruchomości:   07 lipca 2014 r. 
Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny:  07 lipca 2014 r. 
Data, na którą określono poziom cen:   07 lipca 2014r.  
Data sporządzenia operatu szacunkowego:   08 lipca 2014 r. 

 

 

 

Autor operatu 

mgr inż. Teresa Domżalska, Rzeczoznawca Majątkowy 
- państwowe Uprawnienia Zawodowe MGPiB nr 892 
- członek Stow. Rzeczoznawców Majątkowych w Poznaniu 
 
 
 
 
mgr inż. Krzysztof Furman, rzeczoznawca majątkowy 
- państwowe uprawnienia zawodowe nr 696 
- biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości  
  przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy i Koszalinie 
- członek Stow. Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy 
 

podpis i pieczęć 
rzeczoznawcy 



 
Rzeczenica, ul. Czarna 16  – działka  nr 41/8 

KW SL1Z/00013403/3 
strona: 

4 
 
 

 I. Podstawy formalne i materialno - prawne.  
1. Zleceniodawca:  

Kancelaria Syndyka Monika Piwkowska- Skuza, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 6/9. 

2. Zleceniobiorca:  
 Wycena Nieruchomości mgr inż. Teresa Domżalska 

Oś. Przylesie 1/1, 64-810 Kaczory 
 Rzeczoznawca Majątkowy, Państwowe Uprawnienia Zawodowe MGPiB nr 892 
 

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego „PROFIT” spółka jawna 
64-920 Piła ul. Bydgoska 81 lok.3     tel./fax: (067) 215-44-99; 
Rzeczoznawca Majątkowy, Państwowe Uprawnienia Zawodowe MGPiB nr 696 
 

3. Przedmiot i zakres wyceny:  
Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa,  zabudowana budynkiem 

handlowo – biurowo – socjalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 
W szczególności wycenie, podlegają: 

 Budynki: 
 Budynek handlowo – biurowo - socjalny o łącznej pow. 431,30 m2 

 Grunt: 
 Działka nr 41/8 -  o  pow. 0,1548 ha (jako przedmiot prawa użytkowania 

wieczystego) 
 

Właścicielem wycenianej nieruchomości jest „SEEGER DACH” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej - w stosunku do gruntu prawo użytkowania 
wieczystego. 

 
4. Cel wyceny:  
 Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej w/w  nieruchomości gruntowej 
zabudowanej dla potrzeb postępowania upadłościowego. 
 

5. Aktualność operatu.  
 data sporządzenia operatu:   08 lipca 2014 roku 
 poziom cen:     III kwartał 2014 roku 
 stan nieruchomości na dzień:             07 lipca 2014 roku 
 data wizji lokalnej:              11, 27 i 28 czerwca 2014 roku 
 

6. Podstawy materialno - prawne: 
 Zlecenie Syndyka na wykonanie operatu szacunkowego  
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16/64; po. 93 wraz  

z późniejszymi zmianami), 
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., 

nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami), 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), 
 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dziennik Ustaw 

nr 19 - poz.147, z późniejszymi zmianami), 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109,  
z późniejszymi zmianami). 
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7. Podstawy metodologiczne: 
 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny oraz  Standardy Zawodowe Rzeczoznawców 

Majątkowych wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych, 

 Wycena nieruchomości metodą porównawczą - Mieczysław Prystupa. Biblioteka 
Rzeczoznawcy Majątkowego - Polska Federacja Rzeczoznawców Majątkowych – 
2003 r. 

 Wycena budynków - poradnik. Wydawca: Warszawskie Centrum Postępu 
Techniczno - Organizacyjnego Budownictwa "WACETOB" przy Polskim Związku 
Inżynierów  

       i Techników Budownictwa Okręg Warszawa.  
 Sposoby ustalania zużycia technicznego budynków i budowli. Wydawca: 

Stowarzyszenie Biegłych Rzeczoznawców Budowlanych w Katowicach.  
 

8. Źródła informacji o nieruchomości oraz rynku lokalnym: 
 Własny bank danych cen transakcyjnych sprzedaży nieruchomości na rynku lokalnym 
 Dane z ewidencji gruntów 
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rzeczenica 
 Informacje o cenach uzyskane w biurach obrotu nieruchomościami 
 Informacje z Aktów  Notarialnych 

II. Opis nieruchomości. 
1. Stan prawny. 

Ustalenie stanu prawnego oraz prowadzenie obsługi prawnej czynności związanych  
z dysponowaniem nieruchomością leżą po stronie Zleceniodawcy. Zleceniobiorca przyjmuje 
w dobrej wierze dane dotyczące stanu prawnego nieruchomości oraz inne dane przekazane 
przez Zleceniodawcę niezbędne do wykonania niniejszego opracowania.  

 
Na podstawie badania księgi wieczystej w dniu 07 lipca 2014 roku stwierdzono: 

SL1Z/00013403/3: 

Dział I (oznaczenie nieruchomości): 
miejscowość: Rzeczenica, 

działka nr 41/8 (działka zabudowana), młyn gospodarczy 

obszar: 0,1548 ha 

 

Dział I (spis praw związanych z własnością): 
działka gruntu w wieczystym użytkowaniu i stanowiący odrębną nieruchomość młyn 

 gospodarczy (uw. do dnia 27-03-2089 roku) 

 

Dział II (właściciel): 

• Gmina Rzeczenica 
• „SEEGER DACH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba: 

Łebieniec 
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Dział III (ciężary i ograniczenia): 

• ograniczenie w rozporządzania nieruchomością (wzmianka o wszczęciu 
egzekucji w sprawie egzekucyjnej KM 1431/12 przeciwko dłużnikowi SEEGER 
– DACH Spółka z o.o. w upadłości układowej prowadzonej przez Komornika 
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie 

• wzmianka o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidacje majątku upadłego 
SEEGER – DACH Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łebieńcu 

 

Dział IV (hipoteki): 
 HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA ZWYKŁA 11 200 000,00 ZŁ JEDENAŚCIE MILIONÓW DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁ 

HIPOTEKA ZWYKŁA ŁĄCZNA I HIPOTEKA KAUCYJNA ŁĄCZNA WSPÓŁOBCIĄŻA NIERUCHOMOŚCI OPISANE 

W: KW. NR 13462, 13404, 17274, PROWADZONE PRZEZ SR W CZŁUCHOWIE; KW. NR 3394, KW. NR 11108 

PROWADZONE PRZEZ SR W SULĘCINIE; KW. NR 14491 PROWADZONA PRZEZ SR W LĘBORKU. 

WSPÓŁOBCIĄŻA RÓWNIEŻ NIERUCHOMOŚCI OPISANE W KSIĘGACH WIECZYSTYCH: KW. NR 9540, KW. NR 

8518 PROWADZONE PRZEZ SR W MIASTKU; KW. WA1W/00011980/5 PROWADZONA PRZEZ SR  

W WOŁOMINIE; KW. NR 11562, KW. NR 15191, KW. NR 34675 PROWADZONE PRZEZ SR W LĘBORKU. 

 

 HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA KAUCYJNA 3000 000 ZŁ TRZY MILIONY ZŁ HIPOTEKA ZWYKŁA ŁĄCZNA  

I HIPOTEKA KAUCYJNA ŁĄCZNA WSPÓŁOBCIĄŻA NIERUCHOMOŚCI OPISANE W: KW. NR 13462, 13404, 

17274, PROWADZONE PRZEZ SR W CZŁUCHOWIE; KW. NR 3394, KW. NR 11108 PROWADZONE PRZEZ SR 

W SULĘCINIE; KW. NR 14491 PROWADZONA PRZEZ SR W LĘBORKU. WSPÓŁOBCIĄŻA RÓWNIEŻ 

NIERUCHOMOŚCI OPISANE W KSIĘGACH WIECZYSTYCH: KW. NR 9540, KW. NR 8518 PROWADZONE 

PRZEZ SR W MIASTKU; KW. WA1W/00011980/5 PROWADZONA PRZEZ SR W WOŁOMINIE; KW. NR 11562, 

KW. NR 15191, KW. NR 34675 PROWADZONE PRZEZ SR W LĘBORKU. 

 

 

  HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA KAUCYJNA 13 000 000 ZŁ TRZYNAŚCI MILIONÓW ZŁ - HIPOTEKA KAUCYJNA 

ŁĄCZNA WSPÓŁOBCIĄŻONA Z NIERUCHOMOŚCIĄ OPISANĄ W KW. NR: 13404, KW. NR 13462, KW. NR 

17274, PROWADZONE PRZEZ SĄD REONOWY W CZŁUCHOWIE, ORAZ: Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW. NR 

14491 PROWADZONĄ PRZEZ SĄD REJONOWY W LĘBORKU I KSIĘGAMI KW NR: 3394 I KW. NR 11108 - 

PROWADZONYMI PRZEZ SĄD REJONOWY W SULĘCINIE. WSPÓŁOBCIĄŻA RÓWNIEŻ NIERUCHOMOŚCI 

OPISANE W KSIĘGACH WIECZYSTYCH: KW. NR 9540, KW. NR 8518 PROWADZONE PRZEZ SR W MIASTKU; 

KW. WA1W/00011980/5 PROWADZONA PRZEZ SR W WOŁOMINIE. 

 

 HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA KAUCYJNA 6 000 000 ZŁ, SZEŚĆ MILIONÓW ZŁ - HIPOTEKA KAUCYJNA 

ŁĄCZNA WSPÓŁOBCIĄŻONA Z NIERUCHOMOŚCIĄ OPISANĄ W: KW. NR 13404, KW. NR 13462, KW. NR 

17274, PROWADZONE PRZEZ SR W CZŁUCHOWIE ORAZ: Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ KW. NR 14491 

PROWADZONĄ PRZEZ SĄD REJONOWY W LĘBORKU I KSIĘGAMI KW. NR 3394 I KW NR 11108 - 

PROWADZONYMI PRZEZ SĄD REJONOWY W SULĘCINIE. WSPÓŁOBCIĄŻA RÓWNIEŻ NIERUCHOMOŚCI 

OPISANE W KSIĘGACH WIECZYSTYCH: KW. NR 9540, KW. NR 8518 PROWADZONE PRZEZ SR W MIASTKU; 

KW. WA1W/00011980/5 PROWADZONA PRZEZ SR W WOŁOMINIE. 

 

 

 

 HIPOTEKA UMOWNA ŁĄCZNA KAUCYJNA 18 000 000 ZŁ, OSIEMNAŚCI MILIONÓW ZŁ - HIPOTEKA TA 

WSPÓŁOBCIĄŻA NIERUCHOMOŚCI OPISANE W KSIĘGACH WIECZYSTYCH: KW.NR 11562; KW. NR 15191, 

KW. NR 34675, KW. NR 14491 PROWADZONE PRZEZ SR W LĘBORKU; KW. NR 13404, KW. NR 17274, KW. NR 

13462 PROWADZONE PRZEZ SR W CZŁUCHOWIE, KW. WA1W 00011980/5 PROWADZONA PRZEZ SR W 
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WOŁOMINIE; KW. NR 3394, KW. NR 11108 PROWADZONE PRZEZ SR W SULĘCINIE; KW. NR 9540, KW. NR 

8518 PROWADZONE PRZEZ SR W MIASTKU. 

 

 HIPOTEKA PRZYMUSOWA KAUCYJNA 425 552,12 ZŁ CZTERYSTA DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET 

PIĘĆDZIESIĄT DWA 12/100 - ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK NA FUNDUSZ 

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2010 R. NA RZECZ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 

SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SŁUPSKU 

 

 HIPOTEKA PRZYMUSOWA KAUCYJNA 116 233,99 ZŁ STO SZESNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE TRZYDZIEŚCI 

TRZY 99/100 ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA 

MIESIĄC KWIECIEŃ 2010 R. NA RZECZ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SŁUPSKU 

 

 HIPOTEKA PRZYMUSOWA KAUCYJNA 36 683,72 ZŁ TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET 

OSIEMDZIESIĄT TRZY 72/100 ZŁ - ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK NA FUNDUSZ 

PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2010 R. NA 

RZECZ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W SŁUPSKU 

 

 HIPOTEKA PRZYMUSOWA 268 923,00 ZŁ DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET 

DWADZIEŚCIA TRZY ZŁ - HIPOTEKA ZABEZPIECZA ZALEGŁY PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W KWOCIE 

NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ 268 923,00 ZŁOTYCH WRAZ Z NALEŻNYMI ODSETKAMI ZA ZWŁOKĘ. ZALEGŁOŚĆ 

OBEJMUJE OKRES 2010 ROKU OD MIESIĄCA XI-XII ORAZ ROK 2011 OD MIESIĄCA II DO MIESIĄCA X. NA 

RZECZ GMINY RZECZENICA 

 
W niniejszej wycenie nie uwzględniono obciążeń hipotecznych zapisanych w działach 

III i IV Księgi Wieczystej oraz innych obciążeń nie uwzględnionych (nie ujawnionych) w 
Księdze Wieczystej. 
 

2. Przeznaczenie w planie miejscowym. 
Wyceniana nieruchomość gruntowa (działka nr 41/8) położona jest na terenie, dla 

którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rzeczenica. 

W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Rzeczenica zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Rzeczenica Nr 
XXII/119/2004 z dnia 23 września 2004 roku,  funkcja przedmiotowej działki została 
stalowana jako: 

•  P, S – tereny przemysłu, składów, funkcji gospodarczych 
Działkę nr 41/8 obejmuje oznaczenie – obiekty i układy o wybitnych wartościach kulturowych 
postulowane do wpisania do rejestru zabytków województwa.  
 Dla przedmiotowej nieruchomości Rada Gminy Rzeczenica nie przewiduje podjęcia 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

 

 

 

3. Położenie 
3.1. Lokalizacja 

Szacowana nieruchomość położona jest w miejscowości gminnej Rzeczenica w 
powiecie człuchowskim, woj. pomorskim – w strefie peryferyjnej. W najbliższym sąsiedztwie 
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znajdują się tereny magazynowo – produkcyjne oraz miejscowa zabudowa mieszkaniowa 
(siedliskowa i jednorodzinna). Urzędy administracji państwowej i samorządowej znajdują się 
w centrum gminy  w odległości ok. 1 km oraz w Człuchowie w odległości ok. 20 km. 
Dostępność komunikacyjna: średnia. 

Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 202 łączącej Czarne z 
drogą krajową nr 25. 

 

 

 

3.2. Uzbrojenie terenu i stan zagospodarowania. 

W chwili obecnej teren uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową, 
kanalizacyjną. Teren nieruchomości zagospodarowany na słabym poziomie. Działka wchodzi 
w skład kompleksu byłego zakładu przerobu drewna firmy „SEEGERDACH” sp. z 
ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej. 

 
Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. 
 

III. Analiza rynku nieruchomości i procedura szacowania.  
1. Analiza rynku nieruchomości. 

Przedmiotem analizy był teren gminy Rzeczenica. Ze względu na charakter i 
specyfikę wycenianej nieruchomości, a także brak w obrocie nieruchomości o podobnym 
standardzie do nieruchomości wycenianej, przedmiot analizy rozszerzono na teren 
sąsiednich województw i do analizy wybrano wyłącznie obiekty o charakterze produkcyjnym. 

 Analiza obejmowała transakcje zawarte w okresie od lipca 2012 do lipca 2014r.. 

Dane wykorzystane do oszacowania w/w nieruchomości zabudowanej  uzyskano na 

podstawie: 
 

 przeglądu aktów notarialnych w starostwach powiatowych  
 informacji uzyskanych w biurach obrotu nieruchomościami 
 przeglądu prasy lokalnej 
 własnego banku danych cen transakcyjnych. 
Na podstawie dokonanych czynności można uznać, że rynek nieruchomości 

produkcyjnych o podobnym charakterze na badanym terenie jest słabo rozwinięty. 
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Można stwierdzić, że popyt na nieruchomości produkcyjne w analizowanym obszarze 

odnosi się w głównej mierze do obiektów o mniejszej powierzchni (w zakresie od 100 m2 – 
300 m2), znajdujących się dobrym standardzie wykończenia i wyposażenia wnętrza, 
położonych w dogodnej lokalizacji (sąsiedztwa lub obwodnice większych miast).  
 Ceny transakcyjne są bardzo zróżnicowane, co uzależnione jest przede wszystkim od  
lokalizacji ogólnej i szczegółowej, powierzchni użytkowej,  stanu technicznego, standardu 
wykończenia, wielkości działki a także dostępności do dróg zewnętrznych, układu 
komunikacyjnego wewnętrznego, możliwości rozbudowy i rozwoju itp.   

Spośród analizowanych transakcji wybrano najbardziej podobne do szacowanej 
nieruchomości pod względem lokalizacji, przeznaczenia, stanu technicznego. Jako jednostkę 
odniesienia przyjęto 1 m2 powierzchni użytkowej budynku.  

 
Średnia powierzchnia nieruchomości gruntowych zabudowanych  przeznaczonych na 

podobne cele w analizowanym okresie i na analizowanym rynku osiągnęła wielkość ok. 1500 
m2. Średnia cena podobnych budynków o funkcji biurowo- magazynowej osiągnęła wielkość 
487 zł/m2 (w zależności od stanu technicznego i standardu budynku).  

Przeprowadzona analiza wskazuje, że największy wpływ na ceny sprzedaży tego typu 
nieruchomości ma lokalizacja (zarówno ogólna jak i szczegółowa), dogodność dojazdu (ilość 
miejsc parkingowych, dostępność szlaków komunikacyjnych), stan techniczny budynków 
oraz standard wykończenia wnętrza i wyposażenia w media (dotyczy zwłaszcza 
nowoczesnych budynków). W następnej kolejności znalazły się inne cechy, takie jak: układ 
przestrzenno funkcjonalny, zagospodarowanie otaczającego terenu, wielkość działki oraz 
poszczególnych budynków. 

 
W wyniku analizy kryteriów jakimi potencjalny kupujący kieruje się przy zakupie 

nieruchomości komercyjnej określono cechy rynkowe wpływające na poziom cen 
transakcyjnych takich nieruchomości, następnie przyjęto wagi cech różnicujących wysokość 
cen transakcyjnych. Ostatecznie w wyniku analizy rynku ustalono, że na wysokość ceny 
transakcyjnej nieruchomości komercyjnych mają wpływ poniższe cechy (atrybuty 
cenotwórcze) w stopniu określonym wagą cechy: 

 
 

Cecha Waga cechy - % 

1. lokalizacja  30% 

2. stan techniczny i standard 25% 

3. rodzaj i wielkość budynku 25% 

4. działka (wielkość i uzbrojenie) 20% 

Suma 100% 

 

 

 

 

 

Szczegółowy opis cech i kryteriów przedstawiono w poniższych tabelach: 
  Nazwa cechy Wartość cechy Opis 

1. lokalizacja ogólna 

bardzo dobra 

Strefa centralna miasta, bardzo dobra 
dostępność komunikacyjna, bliskie 
sąsiedztwo terenów komunikacyjnych, 
przede wszystkim tereny uznawane za 
bardzo atrakcyjne dla inwestorów  

dobra 
Strefa pośrednia, dobre skomunikowanie z 
miastami, tereny o korzystnych walorach 
środowiskowo – społecznych, bliskie 



 
Rzeczenica, ul. Czarna 16  – działka  nr 41/8 

KW SL1Z/00013403/3 
strona: 

10 
 
 

sąsiedztwo t terenów dzielnic uznawanych 
za dość atrakcyjne  

średnia 

Strefa peryferyjna miasta lub małe 
miejscowości, średnia dostępność 
komunikacyjna, przede wszystkim tereny 
osiedli uznawane za mało atrakcyjne  

 

słaba Położenie poza miastem, znaczna odległości 
w/w obiektów od szlaków komunikacyjnych,  

2. Standard i stan techniczny 

bardzo dobre wysoka jakość użytych materiałów 

dobre budynki po remoncie kapitalnym lub budynki 
kilu letnie 

średnie 
budynki kilkunastoletnie, dobra jakość 

użytych materiałów, prawidłowa gospodarka 
remontowa 

słabe budynki starsze, bez remontów kapitalnych, 
materiały niskiej jakości 

3. rodzaj i wielkość budynku 

bardzo dobra 

opisuje rodzaj zabudowy (wolnostojąca, 
bliźniacza, zwarta) oraz wielkość budynku; 
bardzo dobra - budynki wolnostojące 800 

m2; słaba -  
o pow. powyżej 800 m2 

dobra 

średnia 

słaba 

4. 
działka (wielkość, uzbrojenie, 

itp..) 

bardzo dobre 

opisuje wielkość działki, jej uzbrojenie oraz 
formę własności; bardzo dobra - duża 
działka o pow. powyżej 2000,  prawo 

własności; słaba - działka mała o pow. do 
1000; uzbrojenie niepełne 

dobre 

średnie 

słabe 

 
Średnia cena 1 m2 pow. działki gruntu położonej na badanym terenie podobnej do 

nieruchomości wycenianej, w badanym okresie kształtowała się na rynku na poziomie  
22 zł/m2. Ceny nieruchomości gruntowych podobnych do nieruchomości wycenianej 
kształtowały się w granicach od 15,73 do ok. 33,65 zł/m2. 
 

W wyniku analizy kryteriów jakimi potencjalny kupujący kieruje się przy zakupie 
nieruchomości gruntowych podobnych do nieruchomości wycenianej określono cechy 
rynkowe wpływające na poziom cen transakcyjnych takich nieruchomości, następnie przyjęto 
wagi cech różnicujących wysokość cen transakcyjnych. Ostatecznie w wyniku analizy rynku 
lokalnego ustalono, że na wysokość ceny transakcyjnej działek mają wpływ poniższe cechy 
(atrybuty cenotwórcze) w stopniu określonym wagą cechy: 

 
 
 
 
 
 
 

l.p. cecha rynkowa 
udział 
[ % ] 

1. położenie 40% 

2. uzbrojenie i 
infrastruktura 30% 

3. wielkość działki 30% 
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    100% 

 

  Nazwa cechy Wartość cechy Opis 

1. lokalizacja  

bardzo dobra 

lokalizacje w stosunku do szlaków 

komunikacyjnych, utrudnienia wynikające z 

sąsiedztwa nieruchomości 

dobra 

średnia 

słaba 

2. uzbrojenie i infrastruktura 

bardzo dobra pełne 

dobra ewk 

średnia ew 

słaba brak uzbrojenie 

3. wielkość 

bardzo dobre do 5 000 m2 

dobre 5 000 m2 – 10 000 m2 

średnie 10 000 m2 -20 000 m2 

słabe Powyżej 20 000 m2 

 

Obliczenie współczynnika zmiany cen W z,i: 
 

Na podstawie obserwacji rynku nieruchomości (ceny transakcyjne oraz ofertowe) 
dokonano analizy trendu czasowego. Stan rynku nieruchomości jest ściśle powiązany ze 
zjawiskami makroekonomicznymi i siłą nabywczą pieniądza. Ponieważ w ostatnim okresie 
czasu nastąpiło osłabienie rynku, spadek poziomu obrotów, zatrzymanie cen ofertowych i 
transakcyjnych w analizie nie zastosowano trendu czasowego. 
 

2. Procedura szacowania. 
 Przedmiot wyceny oszacowano na podstawie założenia, że wartość rynkowa stanowi 
skorygowaną cenę średnią, obliczoną na podstawie zbioru nieruchomości podobnych. 

Potrzebne dane do oszacowania nieruchomości zebrano w czasie wizji lokalnej, oraz 
z danych wynikających z akt…ów notarialnych udostępnionych w Starostwie Powiatowym w 
Człuchowie i w Chojnicach oraz z własnego banku danych sprzedaży nieruchomości na 
rynku lokalnym.  

Z uwagi na cel wyceny do oszacowania wartości nieruchomości zastosowano: 
 

 podejście:  porównawcze 
 metoda:  porównywania parami 

 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń oszacowano: 

 rodzaj określonej wartości: wartość rynkowa (WRO) 
Zgodnie z art. 151.1  Ustawy z dnia 21 września 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej 
cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych 
uzyskanych przy przyjęciu następujących założeń: 
 Strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz 

miały stanowczy zamiar zawarcia umowy; 
 Upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do 

wynegocjowania warunków umowy; 
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W celu określenia wartości rynkowej rzeczoznawca majątkowy powinien ustalić sposób 
optymalnego lub najbardziej prawdopodobnego użytkowania. Wartość ta podlega ustaleniu 
przy założeniu dodatkowego warunku najefektywniejszego i najlepszego wykorzystania 
nieruchomości (najlepszej funkcji nieruchomości), rozumianego jako realne i zgodne z 
prawem, fizycznie możliwe, finansowo wykonalne i dające najwyższą wartość. Użytkowanie 
to może stanowić kontynuację aktualnego sposobu użytkowania lub może polegać na innym 
sposobie jej użytkowania.  

Cel wyceny uzasadnia wybór rodzaju określanej wartości rynkowej. 
 

IV. Określenie wartości nieruchomości 
1. Metodyka wyznaczenia wartości nieruchomości. 
1.1. Metodyka oszacowania wartości nieruchomości zabudowanej 
 

Najlepszą (najdokładniejszą) metodą wyznaczenia szacunkowej wartości rynkowej 
nieruchomości jest niewątpliwie podejście porównawcze.  

Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości w oparciu o 
analizę cen nieruchomości porównywalnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego. 
Wymaga ono: 

 posiadania zbioru danych o cenach transakcyjnych nieruchomości 
porównywalnych sprzedanych niedawno w tej samej okolicy 

 przeprowadzenia porównań z nieruchomością wycenianą celem skorygowania 
różnic.  

Korygowanie cen nieruchomości porównywalnych z uwagi na różnice między nimi,  
a nieruchomością wycenianą powinno być ograniczone do minimum. Dlatego też 
zastosowanie tego podejścia daje najlepsze wyniki, gdy porównywalne nieruchomości są 
bardzo podobne do wycenianej i położone w niedalekiej odległości, a ponadto transakcje 
zawarte zostały niedawno. 

Porównywanie nieruchomości wycenianej z nieruchomościami porównywalnymi 
wymaga określenia jakie atrybuty (cechy) nieruchomości są ważne. Kryterium wyboru 
atrybutów jest ich wpływ na kształtowanie się wysokości cen transakcyjnych. Zależą one od 
rodzaju, charakteru i funkcji nieruchomości. Stosowanie tego podejścia wymaga więc 
dysponowania wieloma informacjami o nieruchomościach.  

Wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej wyznaczona została przy użyciu 
podejścia porównawczego, metody porównania parami.  
 
 
 
1.2. Charakterystyka nieruchomości przyjętych do porównania (nieruchomość 
zabudowana) 

Zbiór  danych  cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, przyjęto z cen 
uzyskanych na rynku lokalnym właściwym dla przedmiotu wyceny, w okresie od lipca 2012 
do lipca 2014, które  przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Miasto/Gmina Obręb 

Pow. 
użytkowa 

[m2] 

Powierzchnia 
działki(ek) 

[m2] 
Cena  

[zł/m2]  pu 
Data 

transakcji 
Człuchów Człuchów 255,00 1351 482,35 2012-10-25 
Chojnice Pawłówko 309,20 1480 679,17 2012-11-13 

Złocieniec Złocieniec 799,00 2399 625,78 2012-11-22 
Debrzno Strzeczona 620,00 1463 402,65 2013-01-22 
Chojnice Nieżychowice 823,65 1710 327,81 2013-07-08 
Koczała Koczała 771,70 1606 403,52 2014-02-10 

 



 
Rzeczenica, ul. Czarna 16  – działka  nr 41/8 

KW SL1Z/00013403/3 
strona: 

13 
 
 

Informacje potrzebne do porównania zostały zebrane w załączniku: 
 nieruchomość zabudowana:   załącznik nr 1 

 

Opis NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH przyjętych do porównania: 

Pierwsza nieruchomość położona jest w Pawłówku, w gminie Chojnice. 
Zabudowana była budynkiem biurowym  o  powierzchni użytkowej 309,20 m2. Konstrukcja 
budynku tradycyjna. Przeznaczenie i funkcja budynku: biurowa. Stan techniczny budynku: 
średni. Standard wykończenia wnętrza i wyposażenia: średni.  Budynek był wyposażony w 
następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Grunt o powierzchni ok. 
1480 m2 (uzbrojenie sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, prawo własności). 

  
Cena sprzedaży: 679,17 zł/m2 p.u.               Transakcja: IV kwartał 2012 roku. 
Cena zaktualizowana na dzień wyceny: 679,17 zł/m2 p.u. 
 
Druga nieruchomość położona jest we wsi Strzeczona w Gm. Debrzno. 

Zabudowana była budynkiem magazynowo-biurowym  o powierzchni użytkowej 620,00 m2. 
Konstrukcja budynku - mieszana. Przeznaczenie i funkcja budynku: magazynowo-biurowa z 
zapleczem socjalnym. Stan techniczny budynku: słaby. Standard wykończenia wnętrza  
i wyposażenia: dobry.  Budynek był wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, 
wodociągową, kanalizacyjną. Grunt o powierzchni ok. 1463 m2 (uzbrojenie sieć 
energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, prawo własności).  

Cena sprzedaży: 402,65 zł/m2 p.u.  Transakcja: I kwartał 2013 roku. 
Cena zaktualizowana na dzień wyceny: 402,65 zł/m2 p.u. 
 
Trzecia nieruchomość położona jest w miejscowości Koczała w gminie Koczała. 

Zabudowana była budynkiem magazynowo- biurowym  o powierzchni użytkowej ok. 771,70 
m2. Konstrukcja budynków - mieszana. Przeznaczenie i funkcja budynku: magazynowo- 
biurowa. Stan techniczny budynku: średni. Standard wykończenia wnętrza i wyposażenia: 
średni.  Budynki były wyposażone w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, 
kanalizacyjną. Grunt o powierzchni ok. 1606m2 (uzbrojenie sieć energetyczna, wodociągowa, 
kanalizacyjna, prawo własności).  

Cena sprzedaży: 403,52 zł/m2 p.u Transakcja: I kwartał 2014 roku. 
Cena zaktualizowana na dzień wyceny: 403,52 zł/m2 p.u 
 
Zebrane dane uznano za spełniające wymogi przyjętej metody.  
 

 

 

2.1. Charakterystyka nieruchomości gruntowych przyjętych do porównania. 
Zbiór  danych  cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, przyjęto z cen 

uzyskanych na rynku lokalnym właściwym dla przedmiotu wyceny w okresie od lipca 2012 
do lipca 2014, które przedstawiono w poniższej tabeli:  

 

Miasto/Gmina Obręb 

Cena 
działek 

[zł] 

Powierzchnia 
działek 

[m2] 
Cena  

[zł/m2] p.u. 
Data 

transakcji 
Rzeczenica Rzeczenica 60191 2617 23,00 2012-09-24 
Rzeczenica Rzeczenica 25000 743 33,65 2012-07-06 
Rzeczenica Rzeczenica 30000 1543 19,44 2013-01-24 

Debrzno Strzeczona 20000 1086 18,42 2013-11-23 
Koczała Koczała 37000 2353 15,73 2013-12-13 
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Informacje potrzebne do porównania zostały zebrane w załączniku: 
 działki:    załącznik nr 2 

 

Opis NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH przyjętych do porównania: 

Pierwsza nieruchomość położona jest w miejscowości Rzeczenica w gminie 

Rzeczenica. Powierzchnia działki 2617 m2. Działka zurbanizowana. Uzbrojenie działki: ewk. 

Dojazd drogą utwardzoną. W stosunku do gruntu prawo własności. 
Cena sprzedaży: 23,00 zł/m2   Transakcja: IV kwartał 2012 roku. 

Cena zaktualizowana na dzień wyceny:  23,00 zł/m2 
 

Druga nieruchomość położona jest w miejscowości Strzeczona, w gminie Debrzno. 

Powierzchnia działki 1842 m2.  Działka zurbanizowana. Działka uzbrojona we wszystkie sieci. 

Dojazd drogą utwardzoną. W stosunku do gruntu prawo własności. 
Cena sprzedaży: 18,42 zł/m2   Transakcja: IV kwartał 2013  roku. 

Cena zaktualizowana na dzień wyceny: 18,42 zł/m2   
 

Trzecia nieruchomość położona jest w miejscowości Koczała, w gminie Koczała. 

Powierzchnia działki 2353 m2. Działka zurbanizowana. Uzbrojenie działki: ewk. Dojazd drogą 

utwardzoną.  W stosunku do gruntu prawo własności. 
Cena sprzedaży: 15,73 zł/m2   Transakcja: IV kwartał 2013 roku. 

Cena zaktualizowana na dzień wyceny: 15,73 zł/m2 

 

2. Metodyka wyznaczenia zużycia technicznego 
Stopień technicznego zużycia obiektów, o który zmniejszona jest wartość 

odtworzeniowa nie jest równoważna z amortyzacją w ujęciu księgowym.  
Przykładowo budynki mieszkalne przy stawce odpisu 1.5% w skali roku, miałyby 

trwałość około 67 lat, przy przewidywanej trwałości technicznej w konstrukcji masywnej 
około 100-150 lat, natomiast przy konstrukcji mieszanej 90-120 lat.  

W opracowaniu przyjęto zasadę określenia stopnia zużycia technicznego w oparciu  
o przewidywaną trwałość budynku i okres eksploatacji oraz aktualny stan techniczny (stopień 
wyeksploatowania).  

W trakcie wizji lokalnej określono stopień utrzymania i dbałości z uwzględnieniem 
bieżących remontów zapobiegawczych. Stopień zużycia budynków i budowli przyjęto w 
zależności od faktycznego przebiegu eksploatacji i remontów. Stan techniczny wyznaczono 
po dokonaniu wizji lokalnej i uwzględnieniu między innymi: 
 dotychczasowy przebieg eksploatacji budynku  
 rodzaj użytych materiałów 
 aktualny ogólny stan budynku 

 

3. Opis techniczny i wyznaczenie wartości 

Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-biurowo-socjalnym 

Rzeczenica, ul. Czarna 16 

I. Działka nr 41/8 - pow. łączna 1 548 m2 
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A. Obiekt wyceny. 
 

Obiektem wyceny jest  nieruchomość gruntowa oznaczone jako dz.  Nr 41/8  o  pow. 
0,1548 ha , będąca w użytkowaniu wieczystym zabudowana budynkiem (były młyn) 
stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności. 

 

 
 

Nieruchomość posiada następujące urządzenia infrastruktury technicznej (lub istnieje 
możliwość ich podłączenia): 

 droga dojazdowa - droga utwardzona, o nawierzchni asfaltowej   
 energia elektryczna 
 sieć wodociągowa 
 sieć kanalizacyjna 

 

B. Oszacowanie wartości nieruchomości gruntowej (bez zabudowań) 
 

Nieruchomość gruntowa została oszacowana w  podejściu porównawczym, metodą 
porównania parami. Do analizy wybrano 3 działki o zbliżonym charakterze będące 
przedmiotem obrotu na lokalnym rynku nieruchomości w okresie od lipca 2012 do lipca 
2014r.  Zebrane dane uznano za spełniające wymogi przyjętej metody.  

 
Wartość jednostkową Wj (1 m2 działki) określono jako średnią arytmetyczną cen 

poprawionych obiektów uwzględnionych w analizie porównawczej (zał. nr 2).  
Obliczenie wartości działki następuje z wzoru: 

 
W = Wj x P  

gdzie: 

P – powierzchnia działki w m2 

 

WG = 16,07 zł/m2 x 1 548 m2   =  24 880 zł  
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  słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt  złotych 

 

II . Budynek handlowo – biurowo - socjalny 
 

A. Opis techniczny.  
Budynek zawierający 3-kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną. Funkcja 

wiodąca: handlowo-biurowo-socjalna. Budynek użytkowany jako młyn, obecnie po 
częściowej adaptacji i remoncie kapitalnym na II kondygnacji, gdzie urządzono 
pomieszczenia biurowe i socjalne oraz pomieszczenie konferencyjne. Pozostałe kondygnacje 
nie zostały wyremontowane i zagospodarowane. W piwnicy zalega miejscowo woda. Na 
ścianach w piwnicy widoczne zawilgocenia. 

Fundamenty z kamienia, betonu, żelbetu i cegły. Ściany pod licówkę plus mur pruski. 
Słupy drewniane. Stropy drewniane. Dach konstrukcji drewnianej kryty papą bitumiczną, 
rynny z profitli PCV, rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna drewniana i 
PCV. Stolarka drzwiowa drewniana i PCV. Klatki schodowe nowe, dobudowane. Tynki 
wewnętrzne cementowo – wapienna i płyty gipsowe. Posadzki drewniane i PCV. Elewacja: 
cegła ceramiczna pełna spoinowana. 

Budynek wyposażono w następujące instalacje i urządzenia:  
 instalacja elektryczna (230 V i 400 V) 
 instalacja wodociągowa 
 instalacja kanalizacyjna (zasilanie z lokalnej kotłowni) 
 instalacja c.o.   
 instalacja odgromowa 
 
A. Powierzchnia użytkowa:    431,30 m2  (w tym 140,17 m2 po remoncie) 
B. Powierzchnia zabudowy:  282,55 m2  

C. Kubatura:    2340,00 m3  

 
W poszczególnych elementach budynku występują uszkodzenia i ubytki nie zagrażające 
bezpieczeństwu publicznemu. Wymagany dalszy remont pozostałych kondygnacji. Stan 
techniczny budynku- średni. 

 
III. Oszacowanie wartości nieruchomości zabudowanej  

(gruntu wraz z budynkiem) 
 

Nieruchomość zabudowana  została oszacowana w podejściu porównawczym, 
metodą porównania parami.  

Do analizy wybrano 3 nieruchomości zabudowane o zbliżonym charakterze 
sprzedane w okresie od lipca 2012 do lipca 2014 roku.  
Zebrane dane uznano za spełniające wymogi przyjętej metody.  

Wartość rynkową nieruchomości zabudowanej (budynek, grunt) określono jako 
średnią arytmetyczną cen poprawionych obiektów uwzględnionych w analizie porównawczej.  

Wartość rynkowa  nieruchomości zabudowanej wynosi:  
 
W = 431,30 m2 * 539,90 zł/m2 = 232 470 zł 
słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt  złotych 

 w tym:  

• wartość gruntu (zgodnie z analizą przedstawioną w załączniku nr 2) wynosi:  

WG  =  24 880 zł 
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słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 

 

4. Ustalenie wyniku końcowego 
Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej  

w miejscowości Rzeczenica przy ul. Czarnej 16, wg. stanu  na dzień wyceny,  
w poziomie cen III kwartału 2014 roku,  oszacowana na potrzeby prowadzonego 
postępowania upadłościowego, wynosi: 

 
W =  232 470 zł 

słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych 

 

w tym:  wartość poszczególnych składników majątkowych wynosi: 

l.p. Nieruchomości Wartość  [ zł ] Uwagi 

1.  Budynek handlowo – biurowo - socjalny 207 590  
5. Działka nr 41/8 -  pow. 1 548 m2 24 880 prawo własności 

  232 470  

 
Uwaga:  
Podział wartości nieruchomości na wartości poszczególnych składników majątkowych 
dokonany został jedynie dla celów poglądowych, ponieważ oszacowana wartość rynkowa 
nieruchomości obejmuje wszystkie jej składniki majątkowe. 

Tak określona wartość rynkowa mieści się w granicach cen uzyskiwanych przy sprzedaży 
podobnych nieruchomości. Z tego też względu otrzymany wynik można uznać za bliski cenie 
możliwej do osiągnięcia w obrocie rynkowym. 
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V. Warunki i ograniczenia. 
1. Wynik końcowy – wnioski i uzasadnienia. 

Określona wartość nieruchomości znajduje się w średnim przedziale jaki odnotowano 
w obrocie tego typu nieruchomościami na analizowanym  rynku i jest możliwa do uzyskania 
pod warunkiem: 

- upłynięcia czasu niezbędnego do wyeksponowania i do wynegocjowania 
warunków umowy, biorąc pod uwagę charakter nieruchomości i stan rynku, 

- kupujący będzie posiadał stanowczy zamiar zawarcia umowy, nie będzie działał w 
sytuacji przymusowej, 

- strony będą od siebie niezależne, działając w sposób racjonalny nie kierując się 
szczególnymi motywami, świadome współistniejących okoliczności mających 
wpływ na wartość nieruchomości. 

 Określona wartość jest wartością rynkową (WR) przy założeniach i obwarowaniach 
przyjętych dla niniejszej wyceny. 
 

2. Warunki i ograniczenia 
1. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do innych celów niż ten, dla 

którego zostało wykonane. Autor wyceny nie ponosi odpowiedzialności za 
wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu niż cel, dla którego został 
sporządzony.  

2. Operat szacunkowy sporządzono zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

3. Wyceny dokonano po wizji lokalnej według stanu na dzień wyceny, w poziomie cen III 
kwartału 2014 roku.  

4. Ocena stanu technicznego nie stanowi ekspertyzy, rzeczoznawca nie odpowiada za 
wady ukryte nieruchomości. 

5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszego  operatu szacunkowego 
nie może być powielany, publikowany, przekazywany za pomocą środków 
elektronicznych, mechanicznych lub innych, nie może być fotografowany, nagrywany 
w całości lub w części bez uprzedniej zgody autora. 

6. Określona wartość rynkowa wolna jest od podatku i opłat, jakie potencjalny nabywca 
nieruchomości będzie zobowiązany zapłacić w związku z jej nabyciem, w 
szczególności podatkiem takim jest VAT. 

7.  
VI. Załączniki. 

1. Analiza cenowo - porównawcza – nieruchomość zabudowana.  
2. Analiza cenowo - porównawcza – grunt 
3. Dokumentacja fotograficzna. 
4. Dokumentacja formalno – prawna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik 1 
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Wycena nieruchomości zabudowanej 

Rzeczenica, ul. Czarna 16 

Działka nr 41/8 - pow. 1 548 m2   

Podejście: porównawcze  

Metoda: porównywania parami 

 

Tabela nr 1: Dane wejściowe:      

1. Data wyceny: 3 kwartał 2014       
2. okres analizy [ m-ce ]: 24       
3. ilość transakcji: 6       

           
            

l.p. opis wartości 

cena 

data 

korekta cena    
(dzień 

transakcji) 
upływ 
czasu 

(dzień 
wyceny)    

[ zł ] [ % ] [ zł ]    

1. cena MAKSYMALNA: 679,17 3k2013 0,0% 679,17    
2. cena MINIMALNA: 327,81 4k2012 0,0% 327,81    

   różnica cen: 351,36    

          
Tabela nr 2: Zestawienie transakcji przyjętych do porównania    

l.p. lokalizacja 

cena data korekta cena    

(dzień 
transakcji) 

upływ 
czasu 

(dzień 
wyceny) 

   

[ zł ] [ % ] [ zł ]    

1. 
Pawłówko, Gm.  Chojnice 679,17 4k2012 0,0% 679,17 

   
2. Strzeczona, Gm. Debrzno 402,65 1k2013 0,0% 402,65    

3. 
Koczała, Gm. Koczała 403,52 1k2014 0,0% 403,52 

   

               
Tabela nr 3: Zestawienie cech rynkowych      

l.p. cecha rynkowa 
udział zakres       
[ % ] [ zł ]       

1. lokalizacja 30% 105,40       
      

2. standard i stan techniczny 25% 87,84       
      

3. rodzaj i wielkość budynku, układ 
funkcjonalny 25% 87,84 

      

      

4. działka (wielkość, uzbrojenie itp.) 20% 70,28       
      

    100% 351,36      

         
         
Tabela nr 4: Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomością A 



 
Rzeczenica, ul. Czarna 16  – działka  nr 41/8 

KW SL1Z/00013403/3 
strona: 

20 
 
 

 Lokalizacja: Pawłówko, gmina Chojnice   
 cena (na dzień transakcji): 679,17   
  cena (na dzień wyceny): 679,17     

l.p. cecha rynkowa 
udział % zakres 

nieruchomość X nieruchomość A 
korekta 

[ % ] [ zł ] [ zł ] 

1. lokalizacja 30% 105,40 
słaba słaba 

0,00 
Rzeczenica Pawłówko, gmina 

Chojnice 

2. standard i stan techniczny 25% 87,84 
średni/słaby średni 

0,00 
- - 

3. rodzaj i wielkość budynku, układ 
funkcjonalny 25% 87,84 

dobra średnia 
29,28 

 431,30 m2 309,20m2 

4. działka (wielkość, uzbrojenie itp.) 20% 70,28 
dobra- dobra 

0,00 1548 m2; E,W,K; prawo 
uw 1480 m2, ewk wł 

    100% 351,36         0,00 

         
         
Tabela nr 5: Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomością B 
 Lokalizacja: Strzeczona, Gm. Debrzno   
 cena (na dzień transakcji): 402,65   
  cena (na dzień wyceny): 402,65     

l.p. cecha rynkowa 
udział % zakres 

nieruchomość X nieruchomość B 
korekta 

[ % ] [ zł ] [ zł ] 

1. lokalizacja 30% 105,40 
słaba słaba 

0,00 
Rzeczenica Strzeczona 

2. standard i stan techniczny 25% 87,84 
średni/słaby słaby 

29,28 
-   

3. rodzaj i wielkość budynku, układ 
funkcjonalny 25% 87,84 

dobra d.dobra 
29,28 

 431,30 m2 620 m2 

4. działka (wielkość, uzbrojenie itp.) 20% 70,28 
dobra- dobra- 

0,00 1548 m2; E,W,K; prawo 
uw 1463 wł, uzb.ewk. 

    100% 351,36         +58,56 
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Tabela nr 6: Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomością C 
 Lokalizacja: Koczała, Gm. Koczała   
 cena (na dzień transakcji): 403,52   
  cena (na dzień wyceny): 403,52     

l.p. cecha rynkowa 
udział % zakres 

nieruchomość X nieruchomość C 
korekta 

[ % ] [ zł ] [ zł ] 

1. lokalizacja 30% 105,40 
słaba słaba 

0,00 
Rzeczenica Koczała 

2. standard i stan techniczny 25% 87,84 
średni/słaby słaby 

29,28 
- - 

3. rodzaj i wielkość budynku, układ 
funkcjonalny 25% 87,84 

dobra słaba 
43,92 

 431,30 m2 771,70 m2 

4. działka (wielkość, uzbrojenie itp.) 20% 70,28 

dobra- dobra  

0,00 1548 m2; E,W,K; 
prawo uw 

1606 m2 wł, uzb. 
Ewk 

    100% 351,36         73,20 

            
         
Tabela nr 7: Wyniki ostateczne: 
         

Nieruchomość A       

cena wyjściowa: 679,17       
korekta: 0,00       

wartość po korekcie: 679,17       
waga: 1,00       

         
Nieruchomość B       

cena wyjściowa: 402,65       
korekta: + 58,56       

wartość po korekcie: 461,21       
waga: 1,00       

         
Nieruchomość C       

cena wyjściowa: 403,52       
korekta: 73,20       

wartość po korekcie: 476,72       
waga: 1,00       

         

wartość jednostkowa [ zł ]: 539,00    
ilość jednostek [ m2 ]: 431,30    

wartość wycenianej nieruchomości [ zł ]: 232 470 zł    
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Załącznik 2 

Wycena gruntu 

Działka nr 41/8 - pow. 1 548 m2   

Podejście: porównawcze  

Metoda: porównywania parami 

Tabela nr 1: Dane wejściowe:      

1. Data wyceny: 3 kwartał 2014      
2. okres analizy [ m-ce ]: 24      
3. ilość transakcji: 5      

         
         

l.p
. opis wartości 

cena 

data 

korekta cena    
(dzień 

transakcji) 
upływ 
czasu 

(dzień 
wyceny)    

[ zł ] [ % ] [ zł ]    

1. cena MAKSYMALNA: 33,65 3k2012 0,0% 33,65    
2. cena MINIMALNA: 15,73 4k2013 0,0% 15,73    

   różnica cen: 17,92    

         

         

Tabela nr 2: Zestawienie transakcji przyjętych do porównania    

l.p
. lokalizacja 

cena data korekta cena    
(dzień 

transakcji) 
upływ 
czasu 

(dzień 
wyceny) 

   

[ zł ] [ % ] [ zł ]    

1. Rzeczenica 23,00 3k2012 0,0% 23,00    
2. Strzeczona 18,42 4k2013 0,0% 18,42    
3. Koczała 15,73 4k2013 0,0% 15,73    

         
         

Tabela nr 3: Zestawienie cech rynkowych      

l.p
. cecha rynkowa 

udział zakres      
[ % ] [ zł ]      

1. położenie 40% 7,16      
     

2. uzbrojenie i infrastruktura 30% 5,38 
     

     

3. wielkość działki 30% 5,38 
     

     

  100% 17,92      
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Tabela nr 4: Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomością A 

 Lokalizacja: Rzeczenica   
 cena (na dzień transakcji): 23,00   
 cena (na dzień wyceny): 23,00   

l.p
. cecha rynkowa 

udział % zakres 
nieruchomość X nieruchomość A 

korekta 

[ % ] [ zł ] [ zł ] 

1. położenie 40% 7,16 
słaba b.dobra 

- 7,16 
Rzeczenica Rzeczenica 

2. uzbrojenie i infrastruktura 30% 5,38 
dobra dobra 

0,00 
ewk ewk 

3. wielkość działki 30% 5,38 
b.dobra b.dobra 

0,00 
pow. 1548 m2 Pow. 2617 m2 

  100% 17,92     - 7,16 

         

         
Tabela nr 5: Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomością B 

 Lokalizacja: Strzeczona   
 cena (na dzień transakcji): 18,42   
 cena (na dzień wyceny): 18,42   

l.p
. cecha rynkowa 

udział % zakres 
nieruchomość X nieruchomość B 

korekta 

[ % ] [ zł ] [ zł ] 

1. położenie 40% 7,16 
słaba słaba 

0,00 
Rzeczenica Strzeczona 

2. uzbrojenie i infrastruktura 30% 5,38 
dobra dobra 

0,00 
ewk ewk 

3. wielkość działki 30% 5,38 
b.dobra b.dobra 

0,00 
pow. 1548 m2 Pow.. 10861 m2 

  100% 17,92     0,00 

         
         

Tabela nr 6: Porównanie nieruchomości wycenianej z nieruchomością C 
 Lokalizacja: Koczała   
 cena (na dzień transakcji): 15,73   
 cena (na dzień wyceny): 15,73   

l.p
. cecha rynkowa 

udział % zakres 
nieruchomość X nieruchomość C 

korekta 

[ % ] [ zł ] [ zł ] 

1. położenie 40% 7,16 
słaba średnia 

- 1,79 
Rzeczenica Kołdowo 

2. uzbrojenie i infrastruktura 30% 5,38 
dobra dobra 

0,00 
ewk- ewk 

3. wielkość działki 30% 5,38 
b.dobra b.dobra 

0,00 
pow. 1548 m2 Pow. 2353  m2 

  100% 17,92     - 1,79 
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Tabela nr 7: Wyniki ostateczne: 
         

Nieruchomość A       

cena wyjściowa: 23,00       
korekta: - 7,16       

wartość po korekcie: 15,84       
waga: 1,00       

         
Nieruchomość B       

cena wyjściowa: 18,42       
korekta: 0,00       

wartość po korekcie: 18,42       
waga: 1,00       

         
Nieruchomość C       

cena wyjściowa: 15,73       
korekta: - 1,79       

wartość po korekcie: 13,94       
waga: 1,00       

         

wartość jednostkowa [ zł ]: 16,07    
ilość jednostek [ m2 ]: 1 548    

wartość wycenianej nieruchomości [ zł ]: 24 880 zł    
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Rzeczenica , ul. Czarna 16, Gm. Rzeczenica 

Dz. Nr 41/8 o pow. 0,1548 ha zabudowana budynkiem handlowo- biurowo- socjalnym 
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