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Oszacowana wartość rynkowa (WR) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wg stanu na 
dzień 23.02.2021 r. i wg cen na dzień 01.03.2021 r. wynosi: 

W(WR) = 285 300,-zł 

słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych. 

 
W tym: 
 - udział w wysokości 4/6 należący do Barbary Piaseckiej wynosi: 190 200 zł (285 300 zł x 4/6). 
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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 
(z dniem 01.09.2017r. art. 158 ugn – uchylony, wyciąg jest podsumowaniem dla Zleceniodawcy) 

 

1. Określenie przedmiotu opinii: Police, ulica Piaskowa nr 62/6. 

P r z e d m i o t e m  opinii jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 

użytkowej 61,47 m2 położonego w Policach przy ulicy Piaskowej nr 62/6. Przedmiot wyceny 

oznaczony jest w księdze wieczystej KW nr SZ2S/00023155/7 w Sądzie Rejonowym w Szczeci-

nie Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach. 
 

 

Z a k r e s  wyceny obejmuje opis techniczno - użytkowy lokalu, wybór podejścia i metody 

wyceny oraz określenie wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wg 

stanu na dzień 23.02.2021r. i wg cen na dzień 01.03.2021 r. 

 

 

2. Cel opinii: Zgodnie z przekazanym zleceniem, celem wyceny jest określenie wartości 

rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb rozliczeń pomiędzy stronami. 

 

3. Metoda wyceny: Podejście porównawcze. Metoda korygowania ceny średniej. 

 

 4. Oszacowana wartość przedmiotu opinii:   

Oszacowana wartość rynkowa (WR) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wg stanu na 

dzień 23.02.2021 r. i wg cen na dzień 01.03.2021 r. wynosi: 

W(WR I) = 285 300,-zł 

słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych. 

 

W tym: 

 - udział w wysokości 4/6 należący do Barbary Piaseckiej wynosi: 190 200 zł (285 300 zł x 

4/6). 
 
 

 
 
 
 
 

5. Data określenia wartości rynkowej: 01.03.2021 r. 
6. Data sporządzenia opinii: 01.03.2021 r. 
7. Autor opinii: mgr  Krzysztof  Edward  Babski 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPINII 

P r z e d m i o t e m  opinii jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 

użytkowej 61,47 m2 położonego w Policach przy ulicy Piaskowej nr 62/6. Przedmiot wyceny 

oznaczony jest w księdze wieczystej KW nr SZ2S/00023155/7 w Sądzie Rejonowym w Szczeci-

nie Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach. 

 

 

Z a k r e s  wyceny obejmuje opis techniczno - użytkowy lokalu, wybór podejścia i metody 

wyceny oraz określenie wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wg 

stanu na dzień 23.02.2021r. i wg cen na dzień 01.03.2021 r. 

 

2. CEL OPINII 

 

Zgodnie z przekazanym zleceniem, celem wyceny jest określenie wartości rynkowej przedmiotu 

wyceny dla potrzeb rozliczeń pomiędzy stronami. 

 

3. PODSTAWY FORMALNE I MATERIALNOPRAWNE OPINII 

3.1. Zleceniodawca 
 

 

Zleceniodawcą wyceny jest Pan Bartosz Raczyński – Syndyk Masy Upadłości. Podstawę 

stanowi umowa ustna zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. 

 

3.2. Zleceniobiorca 
 
 

Mgr Krzysztof Edward Babski – rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia państwowe nr 3616), 

zamieszkały w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza nr 142/10. 

Autor operatu: 

- jest członkiem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w 

Szczecinie, wchodzącego w skład Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych w Warszawie, 
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- jest stałym biegłym Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie wyceny 

nieruchomości, 

- odbył szkolenie "Wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia bankowego" 

przeprowadzane pod patronatem PFSRM i ZBP – 03.2012 r.,  

- odbył szkolenie dla szacowania nieruchomości na potrzeby sektora bankowego – 02.2002r., 

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z 

prowadzoną działalnością zawodową w PZU S.A. I  Inspektorat w Szczecinie. 

Autor nie pozostaje w stosunku służbowym lub rodzinnym ze stronami. 
 

 

 

 

3.3. Podstawy prawne  

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst ujednolicony 

(Dz.U. 2020 r. poz. 65), 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 z 

późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 

2109), 

 Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 122/2005 poz. 1024.) wraz z późniejszymi 

zmianami. 

3.4. Podstawy metodologiczne 

 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Noty Interpretacyjne zastosowanie po-

dejścia porównawczego w wycenie nieruchomości z dnia 01.01.2009r. oraz inne stan-

dardy – stosowane w ograniczonym zakresie. 

 “Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego” -  M. Prystupa - 

PFSRM Warszawa 2001 r. 

 “Ustawa o gospodarce nieruchomościami - Komentarz” - S. Kolanowski, A. Kolarski - Wy-

dawnictwo “LIBRATA” sp. z o.o. wyd. z 1998 r. - jako materiał pomocniczy. 

 „Wycena nieruchomości – Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz roz-

porządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu sza-

cunkowego”. Jerzy Dydenko, Tomasz Telega. Warszawa 2016 r. 
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 „Szacowanie Rynkowej Wartości Nieruchomości”- Piotr Parzych, Józef Czaja – Kraków 

2015r. 

 „Leksykon Rzeczoznawcy Majątkowego” – PFSRM – Warszawa 1998 r. 

 „Suplement do Leksykonu do rzeczoznawcy majątkowego”  - PFSRM Warszawa 2004 r. 

 „Systemy, zasady i procedury Wyceny Nieruchomości” – Ryszard Cymerman, Andrzej 

Hopfer- PFSRM Warszawa, 2012 r. 

  „Powierzchnie i kubatury budynku Zasady pomiarów i obliczania” - Andrzej Pogorzelski, Jan 

Steczkowski – Warszawa 2017 r. 

 Literatura fachowa, np. „RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY”, „POMORSKIE 

NIERUCHOMOŚCI”, „NIERUCHOMOŚCI” C.H. BECK. 

 

3.5. Źródła danych merytorycznych (źródła informacji o nieruchomości oraz o rynku lokal-
nym) 

 Dokumenty otrzymane od Zleceniodawcy, tj.: 

- Kopia przydziału lokalu mieszkalnego. (załącznik). 

- Kopia aktu  rep. A nr  1814/2018  z dnia 28.08.2018  r. (załącznik). 

 Informacje uzyskane drogą samodzielnego gromadzenia danych: 

- Urząd Gminy w Policach oraz dane ze spółdzielni Mieszkaniowych - informacje o 

lokalach sprzedanych, 

- Starostwo Powiatowe w Policach - informacje o zapisie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego / studium, 

- Internet – informacje ogólne, 

- Geoportal – zasoby mapowe, 

- Własna baza danych - informacje o lokalach sprzedanych. 

 Oględziny przeprowadzone w dniu 23.02.2021 r. w obecności m.in. właścicielki wyko-

nanie fotografii. 

 Informacje pozyskane w trakcie prowadzonych oględzin przedmiotu opinii. 

 

3.6.  Określenie dat istotnych dla potrzeb opinii 

       3.6.1. Data sporządzenia opinii 

                 01.03.2021 r. 

       3.6.2. Data, na którą określono wartość przedmiotu opinii: 
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                 01.03.2021 r. 

       3.6.3. Data, na którą uwzględniono w wycenie stan przedmiotu opinii: 

              23.02.2021 r.  

       3.6.4. Data dokonania oględzin nieruchomości: 

                 23.02.2021 r. 

 

4. STAN PRZEDMIOTU OPINII   

4.1. Stan prawny 

Przedmiotowy lokal posiada założoną księgę wieczystą KW nr SZ2S/00023155/7 w Sądzie 

Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie XI Zamiej-

scowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach. 

Dnia 27.02.2021 r., autor niniejszej opinii dokonał wglądu do księgi wieczystej przedmiotowej 

nieruchomości korzystając z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych  Ministerstwo Sprawiedliwości 

(http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html). 

 

Z księgi wieczystej KW nr SZ2S/00023155/7 wynika co następuje: 

 

„Dział I (położenie) 

Police, ulica Piaskowa nr 62, 

Lokal mieszkalny nr 6 składa się z: trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. 

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 61,47 m2. 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” z siedzibą w Policach. 

 

Dział II (właściciel) 

Barbara Krystyna Piasecka, córka Józefa i Janiny, Waldemar Piasecki syn Wincenta i Marianny 

na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. 

 

Dział III (ciężary i ograniczenia) 

Brak wpisów. 

 

Dział IV (hipoteki) 

HIPOTEKA UMOWNA ZWYKŁA 

W kwocie: 216 785,71zł 
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Słownie: dwieście szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć 71/100 zł 

HIPOTEKA NA ZABEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI GŁÓWNEJ KREDYTU UDZIELONEGO NA 

PODSTAWIE UMOWY NR 43102047950000989600336941 Z DNIA 16.09.2009 R 

TERMIN ZAPŁATY: 2024-09-20 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ 9 W 

SZCZECINIE WARSZAWA 

HIPOTEKA UMOWNA KAUCYJNA 

W kwocie: 108400,00 zł 

Słownie: sto osiem tysięcy czterysta zł 

HIPOTEKA NA ZABEZPIECZENIE ODSETEK O NIEUSTALONEJ WYSOKOŚCI OD KREDYTU 

UDZIELONEGO NA PODSTAWIE UMOWY NR 43102047950000989600336941 Z DNIA 

16.09.2009 R. 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ 9 W 

SZCZECINIE WARSZAWA.” 

 

 

Aktualny sposób użytkowania lokalu: lokal mieszkalny (zamieszkiwany). 

 

4.2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 

Zagospodarowanie nieruchomości jest zgodne z polityką przestrzenną gminy Police.  Teren, na 

którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość oznaczony jest symbolem H1MW,MN (szczegó-

łowy zapis poniżej). 

UCHWAŁA NR XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie 

zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Police, dla obszaru poło-

żonego na południe od ulicy Tanowskiej i na zachód od linii kolejowej Szczecin – Trzebież, tzw. 

„Police- Zachód”. 
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Źródło:sip2police.pl 

 

 

Symbol terenu: H1 MW,MN 1. powierzchnia terenu [ha]:  12,99 

2.  granice terenu 2.1. ul. Wyszyńskiego, Bankowa, Zamenhofa, Piaskowa, H2KS, 
H3UH,UG, H4UO,H5UH,H6UO. 

2.2. (B 46 MN, MW) 

3. ustalenia funkcjonalne 3.1. Teren mieszkalnictwa wielorodzinnego – istniejąca zabudowa do 
dalszego użytkowania. 

4. ustalenia kompozycji i 
form zabudowy 

4.1.Wysokość zabudowy dostosowana do istniejącej zabudowy mieszkal-
nej. 

4.2. Nieprzekraczalna linia zabudowy w linii rozgraniczenia ulic. 

5. ustal. zasad parcelacji 5.1.Minimalna powierzchnia działki 400,0 m2 . 

6. ustalenia ekologiczne 6.1. Usługi wytwarzające odpady nie nadające się na wysypisko powinny 
podać sposób ich zagospodarowania lub utylizacji. 

6.2.Teren położony w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody. 
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7. ustalenia dotyczące 
dóbr kultury 

- 

8. ustalenia komunika-
cyjne 

8.1.Miejsca postojowe wynikające z przeznaczenia terenu - zlokalizowane 
w granicach terenu. 

8.2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych poza terenem (np. na 
parkingu ogólnodostępnym) w odległości nie większej niż 100 m od grani-
cy terenu pod warunkiem traktowania jej jako jednej inwestycji z inwesty-
cją główną. 

8.3.Liczba wjazdów od ul.Wyszyńskiego ograniczona do już istniejącej. 

8.4.Wydzielony ciąg pieszy pokazany na rysunku planu. 

9. ustalenia inżynieryjne 9.1.Zasilanie z istniejących sieci miejskich wod.-kan., gaz, c.o. usytuowa-
nych w ul.Wyszyńskiego – Bankowej – Zamenhofa –Piaskowej. 

9.2.Zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci n.n. 

9.3. Obowiązuje miejski system gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.3. Lokalizacja i otoczenie 

 
POWIAT POLICKI leży w województwie zachodniopomorskim, położonym w jego północno-

zachodniej części, nad rzeką Odrą, Roztoką Odrzańską i Zalewem Szczecińskim. Graniczy ze 

Szczecinem, powiatami gryfińskim i goleniowskim, a także niemieckimi landami. 

Obejmuje tereny czterech przygranicznych gmin położonych na zachód i północ od Szczecina. 

Patrząc od południa są to: Kołbaskowo, Dobra, Police i Nowe Warpno. Zajmuje obszar 665 kilo-

metrów kwadratowych. To region posiadający wiele zalet inwestycyjnych oraz wspaniałe walory 

turystyczne i przyrodnicze. 

Znaczną część powiatu polickiego stanowią tereny objęte ochroną ze względów przyrodniczych. 

To obszary Natura 2000, rezerwat Świdwie, park krajobrazowy Dolina Dolnej Odry oraz oczywi-

ście Puszcza Wkrzańska, a dokładniej znacznie mniejsza część tego polskiego kompleksu le-

śnego. Walory przyrodnicze sprawiają, że powiat policki stawia na turystykę, sport i rekreację. W 
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powiecie polickim dosyć dobrze rozwinięta jest sieć dróg. Przebiega przez niego autostrada A6, 

łącząca Berlin ze Szczecinem. Drogi o randze powiatowych mają w sumie ponad 200 km. Jest 

też ponad 500 km traktów krajowych, wojewódzkich i gminnych. Funkcjonuje pięć drogowych 

przejść granicznych, które można przejechać samochodem: Rosówek - Rosow, Kołbaskowo - 

Pomellen, Lubieszyn - Linken, Dobieszczyn - Hindersee oraz odtworzone i otwarte w 2011 r. po-

łączenie Warnik - Ladenthin. Są też miejsca takie jak przejścia Pargowo - Neurochlitz i Buk - 

Blankensee, przeznaczone dla pieszych i rowerzystów. W powiecie dominuje przemysł chemicz-

ny (Zakłady Chemiczne Police). Powiat ma ok. 78 400 mieszkańców. 

W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Nowe Warpno, Police, gminy wiejskie: Dobra 

(Szczecińska), Kołbaskowo, miasta: Nowe Warpno, Police. 

 

GMINA POLICE należy do większych w województwie zachodniopomorskim. Położona na Nizi-

nie Szczecińskiej zajmuje obszar 25.166 hektarów i liczy 41.244 mieszkańców. Na jej terenie, 

oprócz miasta Police funkcjonuje także 12 sołectw. Od północy Police graniczą z gminą Nowym 

Warpnem, od południa - ze Szczecinem i Dobrą Szczecińską, od wschodu - z gminą Goleniów, 

którą oddziela od Polic rzeka Odra, a od zachodu sąsiadami gminy są Niemcy z powiatu Uecker-

Randow, położonego na terenie Meklemburgii Pomorze Przednie.  Na obrzeżach Puszczy 

Wkrzańskiej, która znajduje się na terenie Gminy Police usytuowana jest 4,5 kilometrowa trasa 

rekreacyjna. 

Przedmiot wyceny położony jest przy ulicy Piaskowej. Sąsiednie zabudowy stanowią budynki 

wielolokalowe. W pobliżu znajduje się m.in.: przedszkole, plac zabaw, szkoła podstawowa, apte-

ka, kręgielnia, ogródki działkowe itd. W okolicy jest wystarczająca ilość sklepów spożywczych, 

wielobranżowych, przemysłowych tj.: „Farmer”, galeria „Hosso”, „Biedronka”, „Żabka”, itd. oraz 

punktów usługowych różnych branż.  

Oddalenie budynku od głównych ciągów komunikacyjnych sprawia, iż użytkownicy ww. budynku 

jak i lokalu nie odczuwają utrudnień spowodowanych nadmiernym hałasem czy drganiami po-

chodzącymi z pobliskich dróg. W pobliżu gdzie znajduje się szacowany lokal jest ograniczona 

ilość miejsc parkingowych. Dojazd drogą utwardzoną asfaltem. Bardzo dobry dostęp do komuni-

kacji miejskiej. 

Biorąc pod uwagę wymienione czynniki dotyczące położenia ogólnego  i szczegółowego autor 

operatu ocenia je jako położenie dobre. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ady_Chemiczne_Police
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Warpno_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Police_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_(Szczeci%C5%84ska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_(Szczeci%C5%84ska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82baskowo_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Warpno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Police
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*źródło: https://geoportal2.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot wyceny 
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*źródło: https://geoportal.gov.pl 

 

4.4. Charakterystyka budynku i lokalu 
 

Szacowany lokal położony jest w budynku wielolokalowym, 4 – piętrowym, podpiwniczonym, o 

charakterze mieszkalnym. Budynek wybudowany w technologii przemysłowej tzw. „wielka płyta” 

w latach 70 – tych. Budynek, w którym znajduje się przedmiot wyceny wykazuje zużycie 

techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania. Budynek jest ocieplony, otynko-

wany i pokryty farbą ścienną. Wejście do szacowanego lokalu przez wspólną klatkę schodową. 

Klatka schodowa zamykana na klucz. Funkcjonujący domofon. 

 

Ogólna charakterystyka budynku: 

Budynek mieszkalny:  4 – piętrowy (5 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja podziemna). 

Konstrukcja: technologia przemysłowa tzw. „wielka płyta”. 

Funkcja budynku: mieszkalna. 

Lata budowy: 70 – te. 

Podpiwniczenie: pełne. 

Stan techniczny: dobry. 

 

Charakterystyka konstrukcyjno - materiałowa budynku: 

- fundamenty: nie badano, 

Przedmiot wyceny 
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- ściany zewnętrzne: prefabrykaty, ocieplone, pomalowane, 

- ściany wewnętrzne: prefabrykaty, 

- stropy: żelbetowe, prefabrykowane, 

- stropodach: żelbetowy z elementów prefabrykowanych, płaski, 

- pokrycie stropodachu: papa, 

-   komunikacja pionowa: schody wewnętrzne, 

- instalacje: wodno – kanalizacyjna, teletechniczna, elektroenergetyczna, gazowa, c.o. z sieci 

zewnętrznej, ciepłej wody z sieci zewnętrznej, teletechniczna, domofonowa, wentylacji grawi-

tacyjnej. 

 

 

Szacowany lokal mieszkalny położony jest na II piętrze w budynku 4 – piętrowym. 

 

Lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową: 61,47 m2 (dane wg księgi wieczystej.) 

 

 

Charakterystyka lokalu mieszkalnego wg stanu na dzień oględzin, tj. 23.02.2021 r.: 

Drzwi wejściowe: 

- płycinowe w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym. 

 

Drzwi wewnętrzne: 

- drewniane, pełne w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym oraz brak drzwi. 

 

Stolarka okienna: 

- pcv w dobrym stanie techniczno – użytkowym.  

 

Parapety wewnętrzne: 

- płyta wiórowa laminowana  w dobrym i przeciętnym stanie techniczno – użytkowym. 

 

Podłogi: 

- w pomieszczeniach mieszkalnych: panele podłogowe w przeciętnym stanie techniczno – 

użytkowym. 

- na korytarzu: panele podłogowe w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym, 

- w łazience:  terakota w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym, 

- w wc: terakota w przeciętnym stanie techniczno - użytkowym, 
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- w kuchni: terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym (widoczne pęknięcia), 

- na balkonie: terakota w przeciętnym stanie techniczno – użytkowym (widoczne pęknię-

cia). 

Ściany: 

- w pomieszczeniach mieszkalnych: ściany pokryte tapetą ścienną w przeciętnym stanie 

techniczno – użytkowym, 

- na korytarzu: ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym  stanie techniczno – użytko-

wym, 

- w łazience: ściany pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym, 

- w wc: ściany pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno – użytkowym, 

- w kuchni: ściany pokryte glazurą i tapetą w słabszymi stanie techniczno – użytkowym. 

 

Funkcjonalność mieszkania – przeciętna jak na tą powierzchnię. Łazienka z wc osobno. Kuch-

nia widna. W lokalu znajduje się balkon. W korytarzu znajduje się szafa typu „Komandor”. Kory-

tarz w kształcie litery „’L”. Okna wychodzą na dwie strony świata: wschodnią i zachodnią. 

 

Standard wykończenia i wyposażenia oraz jakość użytych materiałów daje podstawę do określe-

nia standardu jako podstawowy. 

 

Instalacje wewnętrzne: 

- instalacja wodno - kanalizacyjna, 

- instalacja elektroenergetyczna, 

- instalacja gazowa,  

- instalacja ciepłej wody z sieci zewnętrznej, 

- instalacja c.o. z sieci zewnętrznej, 

- instalacja wentylacji grawitacyjnej, 

- instalacja domofonowa, 

- instalacja teletechniczna. 
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Tabela nr 1. Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym (dane z dnia oględzin tj. 23.02.2021r.): 
 

Lp. POMIESZCZENIE 

1. POKÓJ 1 

2. POKÓJ 2 

3. POKÓJ 3 

4. 
KUCHNIA  

5. WC 

6. ŁAZIENKA 

7. PRZEDPOKÓJ 

 

Tabela nr. 2. Klasyfikacja stanu technicznego budynku: 

Lp. 
Klasyfikacja sta-

nu technicznego 

Procent zużycia 

elementu 
Kryterium oceny elementu 

1 2 3 4 

1. BARDZO DOBRY 0% - 15% 

Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia, 
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszko-
dzeń, Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wy-
mogom norm. 

2. 
DOBRY,  

ZADOWALAJĄCY 
16%-30% 

Element budynku utrzymywany jest należycie. Celowy jest remont 
bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, kon-
serwacji, impregnacji. 

3. PRZECIĘTNY 31% -50% 
W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie-
zagrażające bezpieczeństwu. Celowe jest przeprowadzenie naprawy 
bieżącej. 

4. ZŁY 51% - 70% 
W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy 
i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę. Celowe 
jest wykonanie naprawy głównej. 

5. AWARYJNY ponad 71% 

W elementach budynku występują duże uszkodzenia; i ubytki, które 
mogą lub zagrażają dalszemu użytkowaniu. Zahamowanie zagrożenia 
wymaga rozbiórki i wykonania nowego elementu. W uzasadnionych wy-
padkach zahamowanie zagrożenia może nastąpić w drodze remontu 
kapitalnego w bardzo dużym zakresie. 
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5. SPOSÓB WYCENY 

 5.1. Wskazanie rodzaju określanej wartości 

 

Zgodnie z art. 151. 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

tekst jednolity (Dz.U. 2020 r. poz.65): „Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa 

kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej 

na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar 

zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji 

przymusowej.” 

Zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny - KSWP 1 KRAJOWY STANDARD 

WYCENY PODSTAWOWY NR 1 WARTOŚĆ RYNKOWA I WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA: „5.2. 

Wartość przy przyjęciu aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości oznacza wartość rynkową 

określoną przy założeniach, że nieruchomość jest i będzie nadal użytkowana zgodnie z aktualnym 

sposobem jej użytkowania, nie jest zajęta przez właściciela i jest możliwa do sprzedaży”. 

Wartość rynkową określono przy założeniu aktualnego sposobu użytkowania (mieszkalne-

go).  

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity) 

Rozdział 1. 4. Wartością rynkową lokalu w rozumieniu ustawy jest wartość określona na 

podstawie przepisów działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 

1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, 

poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682).” 

 

5.2. Wybór podejścia i metody wyceny 

 Według Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst 

ujednolicony (Dz.U. 2020 r. poz. 65) art. 154. 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, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, 
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dochodach i cechach nieruchomości podobnych.” 

 Według Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst 

ujednolicony (Dz.U. 2020 r. poz. 65) art. 153.1.: „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.” 

 Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego § 4. 4. „Przy metodzie 

korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się co najmniej kilkanaście 

nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane 

są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. 

Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa się w drodze korekty 

średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami korygującymi, 

uwzględniającymi różnicę w poszczególnych cechach tych nieruchomości.”  

 

      Wycenę przedmiotu wyceny przeprowadzono przy zastosowaniu podejścia porównawczego, 

metodą korygowanej ceny średniej. Wybór podejścia i metody wyceny uzasadnia rodzaj 

nieruchomości oraz odpowiednia liczba dostępnych transakcji porównawczych. 

 

Według Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst 

ujednolicony (Dz.U. 2020 r. poz. 65) art. 4 „Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

16) nieruchomości podobnej - należy przez to rozumieć nieruchomość, która jest porówny-

walna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan 

prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość; 

17) stanie nieruchomości - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny, 

stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicz-

nej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbani-

zowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona.” 
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5.3. Opis procedury szacowania 
 

Ogólna procedura wyceny określona przez Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Noty 

Interpretacyjne zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości z dnia 

01.01.2009r. – stosowanie w ograniczonym zakresie (dotyczy opisu nieruchomości o cenie min i 

max) z uwagi na fakt, iż standardy w tym zakresie nie obowiązują jako przepisy prawa: 

 

METODA KORYGOWANIA CENY ŚREDNIEJ: 

„5.1. Przy stosowaniu metody korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z właściwe-

go rynku nieruchomości co najmniej kilkanaście nieruchomości podobnych, dla których znane są 

ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieru-

chomości będącej przedmiotem wyceny określa się poprzez korektę średniej ceny nieruchomości 

podobnych współczynnikami korygującymi. 

5.2. Procedura postępowania przy zastosowaniu metody korygowania ceny średniej. 

5.2.1. Utworzenie zbioru nieruchomości podobnych o znanych cenach transakcyjnych i cechach, 

stanowiącego podstawę wyceny, 

5.2.2. Aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny. 

5.2.3. Ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na 

rynku nieruchomości. 

5.2.4. Ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych. 

5.2.5. Ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych. 

5.2.6. Charakterystyka wycenianej nieruchomości z przedstawieniem jej ocen w odniesieniu do 

przyjętej skali cech rynkowych. 

5.2.7. Obliczenie ceny średniej (Cśr) ze zbioru cen transakcyjnych, stanowiącego podstawę wy-

ceny, oraz ustalenie ceny minimalnej (Cmin) i ceny maksymalnej (Cmax). 

5.2.8. Podanie charakterystyki nieruchomości o cenie minimalnej (Cmin) i nieruchomości o cenie 

maksymalnej (Cmax), z wyeksponowaniem ich ocen w odniesieniu do przyjętej skali cech rynko-

wych. 

5.2.9. Obliczenie dolnej granicy [Cmin/Cśr] i górnej granicy [Cmax/Cśr] sumy współczynników ko-

rygujących oraz obliczenie zakresów współczynników korygujących dla poszczególnych cech 

rynkowych. 

5.2.10. Określenie wielkości współczynników korygujących, wynikających z ocen wycenianej, nie-

ruchomości z uwzględnieniem określonych granic i położenia ceny średniej w przedziale [Cmin , 
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Cmax]. Nie wyklucza się innych sposobów ustalania wielkości współczynników korygujących ce-

nę średnią. 

5.2.11. Obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości według formuły: 


=

=
n

1i
iśrR uCW  

gdzie:  

ui – wartość i-tego współczynnika korygującego, 

n – liczba współczynników korygujących. 

5.2.12. Określenie wartości wycenianej nieruchomości na podstawie iloczynu wartości jednost-

kowej i liczby jednostek porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu, budynku czy lokalu). 

Przy stosowaniu metody porównywania parami i metody korygowania ceny średniej można sto-

sować dodatkowo współczynnik korekcyjny „K” z przedziału [0,90 - 1,10]. Współczynnik ten może 

być uwzględniany wyłącznie w szczególnych, uzasadnionych, przypadkach, na przykład, gdy nie-

ruchomość ma wady lub zalety wykraczające poza cechy rynkowe lub gdy występuje wyraźna 

zmiana relacji pomiędzy popytem i podażą. Uwzględnianie współczynnika korekcyjnego K powin-

no być w każdym wypadku uzasadnione przez rzeczoznawcę majątkowego przez sformułowanie 

odpowiedniej klauzuli.” 

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA NR 1 NI 1 

ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI: 

„3.10. Wielkość wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych                               

oraz skalę ocen danej cechy można określić w zależności od stanu rynku, uwzględniając: 

a) wyniki analizy danych o cenach i cechach rynkowych nieruchomości podobnych będących 

przedmiotem obrotu rynkowego na określonym na potrzeby wyceny rynku nieruchomości; 

b) analogię do podobnych pod względem rodzaju i obszaru rynków lokalnych; 

c) badanie i/lub obserwację preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości; 

d) inny wiarygodny sposób.” 

 

Analityczny sposób określenia wag cech rynkowych możliwy jest wówczas gdy dysponujemy ba-

zą danych liczącą kilkadziesiąt wiarygodnych transakcji rynkowych. 

W przypadku braku dostatecznej i racjonalnej liczny danych, należy posłużyć się analizami ryn-

ków rodzajowo podobnych, a także analizą preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości.   
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6. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU 
 

Dla potrzeb wyceny określono: 

 rynek własnościowych lokali mieszkalnych. Do bezpośredniego porównania przyjęto 

transakcje lokali mieszkalnych o podobnych powierzchniach znajdujących się w budyn-

kach nisko kondygnacyjnych wybudowanych w latach  80 tych, 

 obszar: rejon lokalizacji szacowanego obiektu obejmujący miasto Police.  

 okres badania cen: 2018 r. - 2020 r.  

 

 

Określając wartość rynkową posłużono się z zapisem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunko-

wego: 

 „§ 26. 1. Przy określaniu wartości nieruchomości, które ze względu na ich szczególne cechy i ro-

dzaj nie są przedmiotem obrotu na lokalnym rynku nieruchomości lub w przypadku braku stawek 

czynszu na tym rynku, można przyjmować odpowiednio ceny transakcyjne lub stawki czynszu 

uzyskiwane za nieruchomości podobne na regionalnym albo krajowym rynku nieruchomości. 

2. W przypadku braku cen transakcyjnych za nieruchomości podobne lub braku stawek czynszu 

uzyskiwanych na krajowym rynku nieruchomości, przy określaniu wartości nieruchomości, o któ-

rych mowa w ust. 1, można przyjmować odpowiednio ceny transakcyjne lub stawki czynszu uzy-

skiwane za nieruchomości podobne na zagranicznych rynkach nieruchomości. 

„§ 26. 3. Rodzaj rynku, jego obszar i okres badania określa rzeczoznawca majątkowy, 

uwzględniając w szczególności przedmiot, zakres, cel i sposób wyceny, dostępność da-

nych oraz podobieństwo rynków.” 

 

Lokalne biura obrotu nieruchomościami posiadają liczne oferty sprzedaży lokali różnych typów, 

wielkości, standardów i o różnej lokalizacji. Po roku 2017, gdy na rynku nieruchomości znalazła 

się większa ilość lokali, ich ceny zaczęły się stabilizować. Pojawiły się nowe podmioty budujące 

w różnych technologiach oferujących mieszkania w pełnej gamie. Ceny nieruchomości z rynku 

wtórnego zaczęły spadać, rynek zaczął się selekcjonować. Stał się rynkiem kupców a nie 

sprzedających. Kupcy zaczęli określać swoje potrzeby, do których przede wszystkim zalicza 

się: dobrą lokalizację ogólną i szczegółową, powierzchnię, technologię,  rodzaj budynku, stan-

dard wykończenia, funkcjonalność, położenie na piętrze, istnienie lub nie ogródka, dużego tara-

su, miejsca postojowego. 
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Największy popyt od wielu lat utrzymuje się na lokale – jednopokojowe od 27 do 35 m2 oraz 

dwupokojowe od 36 – 56 m2  i te mieszkania osiągają najwyższe ceny. 

Jak wynika z analizy na rynku nieruchomości utrzymuje się tendencja wzrostów cen szczególnie 

lokali o dobrej lokalizacji, zbudowanych w technologii tradycyjnej po roku 1990, tzw. bezczyn-

szowe o optymalnej powierzchni (27-56 m2), w dobrym standardzie, chętnie z ogródkiem. Ceny 

lokali o najwyższych cechach osiągają pułap 10 000 zł/m2 – 13 000 zł/m2.  

Najgorzej sprzedają się mieszkania znajdujące się w niekorzystnej lokalizacji, w starych znisz-

czonych kamienicach o dużych powierzchniach, na wysokich kondygnacjach i z ogrzewaniem 

miejskim (comiesięczne opłaty z tytułu utrzymania tego typu lokali sięgają nierzadko od 500 do 

900 zł). Kupujący zwracają często uwagę na sąsiedztwo, stan klatki schodowej, ilość własno-

ściowych mieszkań znajdujących się w budynku, ostatnie przeprowadzone remonty itp. Stąd 

ceny uzyskiwane za mieszkania w centrum miasta i śródmieściu o dużych powierzchniach i sła-

bym sąsiedztwie, wysokim czynszu, itp. osiągają cenę w granicach 4000 – 5000 zł/m2. Kupują-

cy coraz rzadziej decydują się na kupno mieszkań w budynkach wielokondygnacyjnych (wie-

żowcach). Wyjątkiem są małe mieszkania do 4 piętra.  

 

Kupujący nie odróżniają przy zakupie prawa własnościowego z udziałem w gruncie (we własno-

ści) czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Na lokalnym rynku nie można w spo-

sób racjonalny określić różnicy pomiędzy tymi prawami. 

 

W wyniku zebranego materiału można stwierdzić, że w okresie monitoringu zawarto dość 

znaczną ilość transakcji kupna-sprzedaży lokali spełniający ustawowe warunki podobieństwa. 

Materiały (transakcje) przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Z własnych analiz przeprowadzonych na podstawie transakcji sprzedaży na tym rynku podob-

nych nieruchomości w badanym okresie wynika, że w tym okresie ceny nominalne wzrastały. 

Podobne spostrzeżenia miały biura obrotu nieruchomościami. Ze względu na zanotowany 

wzrost cen autor opinii zgodnie z obliczeniem przyjął poprawkę wraz z upływem czasu wyno-

szącą + 10 % w stosunku rocznym.  

 

 

Graficzny rozkład cen rynkowych uzyskanych w badanym okresie za lokale o podobnych 

powierzchniach: 
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Objaśnienie: 
- oś x  - liczba transakcji, 
- oś y  - cena jednostki porównawczej transakcji przyjętej do porównania / analizy/. 

 
 
 
 

7. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDMIOTU OPINII 
 

7.1. Obliczenie wartości przedmiotu opinii 

 

Spośród zaistniałych na rynku lokalnym rynku transakcji sprzedaży wybrano te, które zdaniem 

autora najbardziej odpowiadały przedmiotowej nieruchomości. 
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LOKALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO LOKALU ORAZ LOKALI PRZYJĘTYCH DO PORÓWNANIA: 
 

 

Objaśnienie: 
Kropki oznaczają lokalizację lokali przyjętych do porównania. 

 

 

 

Zbiorcze zestawienie transakcji nieruchomości lokalowych, które zdaniem autora operatu  naj-

bardziej odpowiadały przedmiotowej nieruchomości przedstawia poniższa tabela.  
 

Przedmiotowy lokal 
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Tabela nr 3. Tabela transakcji przyjętych do analiz i obliczeń wartości rynkowej przedmiotu opinii: 

Lp. 
Data 

transakcji Miasto Obręb Osiedle Ulica 
Pu 

lokalu 

Zaktuali 
zowana 
cena 1 

mkw pu 
Dekada 
budowy 

Charakte 
rystyka 

zabudowy 

Rodzaj na-
bywanego 

prawa 
Trend 

wzrostu 

1 2019-05 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Zamenhofa 61,47 3949,07 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

2 2018-10 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Bankowa 72,91 4050,51 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

3 2018-03 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Zamenhofa 61,47 4246,72 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

4 2019-10 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Zamenhofa 68,68 4488,93 lata 80-te blok niski własność-
własność 

10 

5 2018-06 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Piaskowa 69,10 4499,01 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

6 2019-03 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Bankowa 67,85 4516,76 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

7 2018-04 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Bankowa 61,47 4585,39 lata 80-te blok niski własność-
u.wieczyste 

10 

8 2019-05 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Piaskowa 61,47 4636,27 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

9 2018-09 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Piaskowa 61,85 4695,25 lata 80-te blok niski własność-
u.wieczyste 

10 

10 2020-04 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Zamenhofa 69,55 4854,54 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

11 2018-07 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Zamenhofa 61,47 4904,05 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

12 2018-12 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Piaskowa 61,47 4932,20 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

13 2018-11 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Bankowa 72,91 5133,20 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

14 2019-08 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Wyszyńskiego 61,85 5140,45 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

15 2020-03 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Piaskowa 59,17 5202,62 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

16 2019-05 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Zamenhofa 61,47 5250,32 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

17 2019-07 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Zamenhofa 73,30 5276,67 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

18 2018-12 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Piaskowa 61,85 5295,14 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

19 2019-08 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Piaskowa 61,47 5446,37 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

20 2019-02 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Piaskowa 73,30 5451,75 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

21 2020-06 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Zamenhofa 73,30 5555,61 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

22 2019-10 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Zamenhofa 55,28 5569,78 lata 80-te blok niski własność-
własność 

10 

23 2019-11 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Bankowa 72,91 5676,14 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

24 2019-03 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Piaskowa 61,85 6023,64 lata 80-te blok niski własność-
własność 

10 

25 2019-06 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Piaskowa 61,47 6093,48 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 

26 2019-11 Policki Police 16 Oś. Ks. 
Bogusława 

Zamenhofa 73,30 6142,93 lata 80-te blok niski spółdzielcze 
wł. prawo 

10 
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*Szczegółowe dane powyższego zestawienia znajdują się w archiwum autora (zachowanie zasady poufności stosownie do art. 
175 ust. 3. ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

 
 

Tabela nr 4. Główne parametry populacji przyjętej do porównania: 
 

C śr =  5 062,18 zł/m2 

C min = 3 949,07 zł/m2 

C max =  6 142,93 zł/m2 

Cmin/Cśr. = 0,780 

Cmax/Cśr. =  1,213 

Różnica między min  a max ceną 2 193,86 zł/m2 

Data  najmłodszej transakcji 06.2020 

Data  najstarszej transakcji 03.2018 

Liczba miesięcy pomiędzy najstarszą a najmłodszą transakcją 27 

Parametr Powierzchnia  lokali [m2] 

Pow. średnia populacji 65,47 

Pow. minimalna w populacji 55,28 

Pow. maksymalna w populacji 73,30 

Różnica max-min pow. lokali 18,02 

 

Według Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                              

tekst ujednolicony (Dz.U. 2020 r. poz. 65), art. 4 „Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

16) nieruchomości podobnej - należy przez to rozumieć nieruchomość, która jest porównywalna 

z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, 

przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość; 

17) stanie nieruchomości - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny, stan 

techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a tak-

że stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miej-

scowości, w której nieruchomość jest położona.” 

 

Autor opinii przyjął do porównania lokale mieszkalne spełniające warunki podobieństwa m.in. z 

uwagi na: 
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- położenie:  

    a) to samo miasto: Police,  

    b) to sama osiedle: Os. Ks. Bogusława, 

    c) ulica: Pisakowa oraz ulice porównywalne, 

- stan prawny: przyjęto do porównania lokale własnościowe (nieruchomości lokalowe 

mieszkalne) oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (brak rozróżnienia rynko-

wego pomiędzy tymi prawami), 

- przeznaczenie: przyjęto do porównania tylko lokale o przeznaczeniu mieszkalnym, 

- sposób korzystania: przyjęto do porównania tylko o sposobie użytkowania: mieszkalnym, 

- powierzchnie: przyjęto pod porównania lokale o powierzchni użytkowej od 55,28 m2 do 

73,30 m2 ze średnią arytmetyczną 65,47 m2. Przedmiotowy lokal posiada powierzchnię 

61,47 m2, (zgodnie z zasadami matematyki i procedurami wyceny zastosowano ekstra-

polację liniową), 

- ten sam rodzaj budynków: przyjęto do porównania tylko lokale znajdujące się w budynkach 

wielolokalowych,  

- ten sam rodzaj budynków: przyjęto do porównania tylko lokale znajdujące się w budynkach  

niskokondygnacyjnych (bloki niskie), 

- podobny wiek budynków: przyjęto do porównania tylko budynki wybudowane w latach 80 – 

tych, 

- ten sam, 100 % udział: przyjęto do porównania tylko lokale sprzedane w 100% a nie w udzia-

łach. 

 

Tak więc próbę lokali mieszkalnych przyjętych do porównania można uznać za bardzo dobrą, 

odpowiadającą przywołanej powyżej ustawowej definicji „nieruchomości podobnej”.  

Ponadto autor opinii wskazuje na dużą liczbę transakcji jaka miała miejsce w badanym okresie na 

badanym obszarze. Autor przedstawił w analizie aż 26 wolnorynkowych transakcji sprzedaży 

„nieruchomości podobnych”. Tak duża ilość transakcji jednoznacznie świadczy o tym, że tego ty-

pu nieruchomości po tyle „się sprzedają”. 

Ustawodawca przewidział i uwzględnił w poniższym zapisie ustawowym różnice w ce-

chach nieruchomości występujących na lokalnym rynku a przyjętych do porównania: 

Według Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tekst ujednolico-

ny (Dz.U. 2020 r. poz. 65) art. 153.1.: „Podejście porównawcze polega na określeniu wartości 
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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 ce-

chy 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.” 

 
OPIS GRADACJI CECH: 
 

Gradacja cech jest związana tylko z cechami transakcji przyjętych do porównania oraz cechami 

przedmiotu wyceny. Jeżeli wszystkie cechy są sobie równe wówczas gradacja nie istnieje. 

 
Tabela 5. Zasadnicza gradacja cech: 

Lp. Cechy rynkowe 
Zakres cech 
rynkowych 

OPIS GRADACJI CECH 

1 
Powierzchnia loka-
lu 

mniejsza Podział liniowy, proporcjonalny pomiędzy powierzchnią minimalną a maksymalną. Stosuje 
się zgodnie z zasadami matematyki interpolację i ekstrapolację. Zwyczajowo stosuje się 
podział liniowy. Zgodnie z oceną typowych uczestników rynku wartość metra kwadratowe-
go jest odwrotnie proporcjonalna do jej powierzchni. 

średnia  

większa 

2 
Położenie na pię-
trze 

I piętro 

Podział gradacyjny, proporcjonalny zgodny z zachowaniami uczestników rynku - I i II piętro 
najkorzystniejsze, pozostałe odpowiednio słabiej oceniane. 

II piętro  

III piętro lub parter 

ostatnia kondygna-
cja 

3 
Standard  
lokalu 

wysoki 

Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów budowalnych i wy-
kończeniowych znacząco wykraczający ponad średni, lokal po generalnym remoncie, me-
ble wbudowane na wymiar, wysoka jakość użytych materiałów wykończeniowych i wypo-
sażeniowych, itp. 

podwyższony 

Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów budowalnych i wy-
kończeniowych wykraczający ponad średni, lokal po niedawnym remoncie, meble wbudo-
wane na wymiar, ocena nieco niższa niż standard wysoki, zalecany niewielki remont, uzu-
pełnienia, itp. 

średni 

Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów budowalnych i wy-
kończeniowych średni, typowy, lokal średni utrzymany, pojedyncze meble wbudowane w 
tym w nienajlepszym stanie, Zalecany jest remont, itp. 

podstawowy 

Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów budowalnych i wy-
kończeniowych odbiegający od standardu średniego, lokal o minimum wykończeniowym i 
wyposażeniowym,  lokal wymaga zabiegów dostosowujących do bieżących potrzeb typo-
wych uczestników rynku, materiały budowlane i wykończeniowe w słabszej jakości, zasto-
sowane tanie materiały wykończeniowe i wyposażeniowe, itp.   

 

Autor opinii zwraca uwagę, iż badany rynek choć rozszerzony na cały badany obszar nie jest ryn-

kiem bogatym w transakcje nieruchomości podobnych (dotyczy to różnych cech np. powierzchni i 

nieruchomości o rozrzucie np. kilku metrów kwadratowych), zatem już z tego powodu występują 

dość duże różnice w nieruchomościach występujących na rynku a tym bardziej w powierzchni 

nieruchomości.  

Ponadto biegły wskazuje, iż zarówno w przepisach prawa, procedurze wyceny jak również w ma-
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tematyce nie ma sztywno ustalonych matematycznych granic podobieństwa odnoszących się do 

powierzchni, rozrzutów cen transakcyjnych, czy innych cech nieruchomości. 

To nie biegły „tworzy”, „kreuje” rynku ale interpretuje go m.in. na podstawie transakcji sprzedaży.   

Rozrzut powierzchniowy lub innych cech (jak również cenowy) nieruchomości sprzedanych 

świadczy o rynku i jego złożoności a nie braku porównywalności. 

Biegły również wskazuje, że cena nie jest zależna tylko od powierzchni ale od innych rynkowych 

cech zatem nie można dowolnie dokonywać oceny na podstawie jej powierzchni i ceny jeżeli jest 

więcej cech różniących niż tylko ta cecha. Ustawodawca w literalnie wymienionym wachlarzu 

cech rynkowych w ww. definicji „nieruchomości podobnych” nie wskazał, iż znaczącą cechą jest 

cecha „powierzchnia”. W ogóle tej cechy nie przedstawił. Niemniej biegły dostrzegł, że cecha ta 

ma znaczenie rynkowe i uczestnicy tę cechę uwzględniają przy określaniu ceny sprzedaży, dla-

tego biegły również uwzględnił tę cechę wg zasady rynkowej: im większa powierzchnia nieru-

chomości tym jest tańszy 1 m2 tej nieruchomości (cena metra kwadratowego jest odwrotnie pro-

porcjonalna do powierzchni). 

Istnieją procedury wyceny pozwalające biegłemu wyjść poza „granice” cech nieruchomości przy-

jętych do porównania stosując „ekstrapolację” a w przypadku gdy dana cecha znajduje się w 

przedziale pomiędzy cechą minimalną a maksymalną stosuje się „interpolację”. 

Zgodnie z procedurą wyceny w przypadku gdy cecha nieruchomości wycenianej wykracza swoi-

mi poza cechy nieruchomości przyjętych do porównania wówczas biegły stosuje ekstrapolację 

zgodnie z zasadami matematyki i zapisami Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny obejmują-

cych Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych oraz Noty Interpretacyjne, zgodnie z 

uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z 12 i 13 

grudnia 2007 r. – „Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości” 

          „6.4. W przypadku, gdy szacowana nieruchomość ma oceny cech lepsze od nieruchomości 

o cenie najwyższej lub gorsze od nieruchomości o cenie najniższej, można wykorzystać zasadę 

ekstrapolacji przy wyznaczaniu poprawek w metodzie porównywania parami oraz przy wyzna-

czaniu współczynników korygujących w metodzie korygowania ceny średniej.” 

W przypadku, gdy nieruchomość o cenie minimalnej ma niektóre oceny cech lepsze od innych 

nieruchomości ze zbioru cen transakcyjnych lub gdy nieruchomość o cenie maksymalnej 

oceny gorsze z tego zbioru, zasadę ekstrapolacji można zastosować dla potrzeb określania hi-

potetycznego przedziału cenowego. Możliwość taka dotyczy wyjątkowych przypadków okre-
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ślania wag cech rynkowych.” 

Interpolacja i ekstrapolacja dotyczy wszystkich cech rynkowych. 

W tym miejscu również wyjaśnienia wymaga, iż w myśl art. 4 pkt 16 ustawy o gospodarce nieru-

chomościami, nieruchomość podobna to taka, która jest porównywalna z nieruchomością stano-

wiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzy-

stania oraz inne cechy wpływające na jej wartość. Przez nieruchomości podobne, porównywalne 

należy rozumieć takie, których stan prawny, fizyczny i funkcjonalny jest najbardziej do siebie zbli-

żony (tak: wyrok NSA z dnia 8 lutego 2008 r. II OSK 2014/06, LexPolonica nr 1994860). Jak wy-

nika z powyższego, warunkiem koniecznym dla uznania nieruchomości za podobną i przyjęcia jej 

wartości za miarodajną dla określenia wartości oszacowanego gruntu (nieruchomości) jest istnie-

nie więzi polegającej na podobieństwie, a nie tożsamości. Teść wyroku: „Nieruchomość podobna 

to taka, która jest porównywalna z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na 

położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jego 

wartość jej wartość. Warunkiem koniecznym dla uznania nieruchomości za podobną i przyjęcia 

jej wartości za miarodajną dla określenia wartości oszacowanego gruntu jest istnienie więzi po-

legającej na podobieństwie, a nie tożsamości. 
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Tabela nr 6. Określenie wartości rynkowej przedmiotu opinii wg stanu na dzień 23.02.2021 r. i wg 
cen na dzień 01.03.2021 r.: 
 

Lp. 
Cechy ryn-

kowe 
Zakres cech 
rynkowych 

Charakterystyka 
nieruchomości 

szacowanej 

Udział cechy 
w delta C 

(waga cechy) 
[%] 

Zakres współ-
czynników korygu-
jących Cmin/Cśr.               

Cmax/Cśr.          

Wartość jed-
nostkowa 

współczynnika 
w obrębie 1 

cechy 

Wartość współ-
czynników ui 

1 
Powierzchnia 
lokalu 

mniejsza   

20 0,156 0,243 

0,243 0,000 

większa niż 
mniejsza ale 
mniejsza niż 
średnia (cecha 
interpolowana 
liniowo) x 0,221 0,221 

średnia   0,199 0,000 

większa   0,156 0,000 

2 
Położenie na 
piętrze 

I piętro   

25 0,195 0,303 

0,303 0,000 

II piętro  x 0,267 0,267 

III piętro lub 
parter   0,231 0,000 

ostatnia kon-
dygnacja   0,195 0,000 

3 Standard lokalu 

wysoki   

55 0,429 0,667 

0,667 0,000 

podwyższony   0,588 0,000 

średni   0,508 0,000 

podstawowy x 0,429 0,429 

SUMA 100% 0,780 1,213   0,917 

 
 

Oszacowana wartość rynkowa (WR) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wg stanu na 

dzień 23.02.2021 r. i wg cen na dzień 01.03.2021 r. wynosi: 

                W = 5 062,18 zł/m2 x 0,917 x 61,47 m2 = 285 344,91 zł 
 

Przyjęto…………. W(WR I) = 285 300,-zł 

słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych. 

 

W tym: 

 - udział w wysokości 4/6 należący do Barbary Piaseckiej wynosi: 190 200 zł (285 300 zł x 

4/6). 
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7.2. Data, na którą oszacowano lokal 

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa lokalu mieszkalnego położonego w 

Policach przy ulicy Piaskowej nr 62/6 została określona wg stanu na dzień 23.02.2021 r.  

i wg cen na dzień 01.03.2021 r. 

 

7.3. Wnioski z dokonanych obliczeń 
  

Wartość powyższa zostały określona podejściem porównawczym, metodą korygowania ceny 

średniej, w oparciu o ceny transakcyjne uzyskane w badanym okresie. Określona wartość 

przedmiotu opinii może stanowić podstawę dla potrzeb rozliczeń pomiędzy stronami, ponieważ 

jest to wartość obiektywna dla tego typu lokali i odpowiada poziomowi cen transakcyjnych aktual-

nie występujących na rynku lokalnym.           

Określoną wartość rynkowa uzasadniają cechy przedmiotu opinii m. in.  lokalizacja ogólna i 

szczegółowa, powierzchnia lokalu, położenie lokalu na II piętrze, standard lokalu podstawowy itp. 

 
 

Określona wartość w niniejszej opinii ma swoje uzasadnienie w populacji nieruchomości sprze-

danych na lokalnym rynku. Usytuowanie wartości rynkowej na poziomie 4 641,28 zł/m2 potwier-

dza słuszność otrzymanego wyniku. 

 
Objaśnienie: 
- oś x  - liczba transakcji, 
- oś y  - cena jednostki porównawczej transakcji przyjętej do porównania / analizy/. 
 
 

4 641,28 zł/m2 
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8. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA 

 

1. Niniejsza opinia sporządzona została zgodnie z prawem oraz ze Standardami Zawodowymi 

Rzeczoznawców Majątkowych opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczo-

znawców Majątkowych. (stosowanie standardów w ograniczonym zakresie). 

2. Niniejsza opinia nie może być opublikowana w całości lub w części w jakimkolwiek do-

kumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. 

3. Opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu aniżeli określony w opinii. 

4. Podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości stanowiły udostępnione przez Zama-

wiającego dokumenty i materiały. Zamawiający oświadczył, iż przedłożone dokumenty i 

informacje wykorzystane w niniejszej opinii są aktualne. Autor opinii nie weryfikował 

ww.  informacji i dokumentów i ich ew. kopii. Jeżeli stan prawny lub fizyczny jest od-

mienny od rzeczywistego i ma wpływ na zmianę wartości to wówczas należy dokonać 

odpowiedniej korekty wartości. 

5. Wykonujący opinię nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, a także za wady i braki 

w dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego. Zakłada się, iż autorowi opracowania 

zgłoszono wszystkie znane okoliczności mające wpływ na oszacowanie wartości. 

6. Wycena opiera się na oględzinach przedmiotu opinii dokonanych podczas oględzin oraz na 

informacjach i dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego i podczas oględzin.  

7. Autor opinii nie miał wglądu do świadectw i dokumentów dotyczących jakości wbudowanych 

materiałów i jakości wykonanych robót budowlano-montażowych. Oszacowana w operacie 

szacunkowym ocena stanu technicznego przedmiotu opinii nie stanowi jego ekspertyzy 

technicznej. 

8. Oszacowana wartość rynkowa może ulec zmianie w wyniku zmian prawnych i rynkowych na  

rynku nieruchomości. 

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2. Ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia  2016r. RODO informuje się , że: 

·     Administratorem danych osobowych jest autor niniejszego operatu 

·     Zawarte w operacie szacunkowym dane osobowe przetwarzane są celem wy-

konania zlecenia. 

·     Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oprócz zlecenio-

dawcy, któremu przekazany zostanie niniejszy operat szacunkowy. 
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·     Zawarte w operacie szacunkowym dane osobowe jako niezbędne do wykona-

nia operatu szacunkowego nie mogą być wykorzystywane, ani przetwarzane 

przez jakikolwiek podmiot, czy osobę fizyczną bez zgody właściciela danych. 

·    Operat szacunkowy będzie przechowywany w archiwum autora przez okres 

minimalny 2 lata 

·     Właściciel danych osobowych posiada prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-

rzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

·    Właściciel danych osobowych  posiada prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

10. Zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny - KSWP 1 KRAJOWY 

STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 1 WARTOŚĆ RYNKOWA I WARTOŚĆ 

ODTWORZENIOWA: „3.4. Wartość rynkową nieruchomości określa się bez uwzględniania 

kosztów transakcji kupna – sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat.”  

11. Określona wartość jest wartością netto tj., nie obejmująca ewentualnego podatku VAT. 

 

Informacje uzupełniające odnoszące się do podatku VAT: 

Zgodnie z ustawą o cenach, ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą 

kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę, gdzie w cenie 

uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie od-

rębnych przepisów sprzedaż towaru lub usługi podlega obciążeniu jednym z tych podatków. 

Przy czym pojęcie ceny stosowane w ustawie o cenach zostało zdefiniowane na potrze-

by wspomnianej ustawy i nie może być utożsamiane z pojęciem ceny transakcyjnej, 

stosowanym w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

 

Określana zatem przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym 

wartość rynkowa przedmiotu wyceny może być traktowana tylko i wyłącznie jako war-
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tość nie obejmująca podatków i opłat lokalnych oraz innych obciążeń związanych z realiza-

cją umowy. Tylko taka bowiem sytuacja gwarantuje, że tak określona wartość będzie najlep-

szym odzwierciedleniem sytuacji panującej na wolnym rynku i nie będzie zawierała w sobie 

czynników nie będących de facto czynnikami rynkowymi (tak w piśmie Ministerstwa Infrastruk-

tury z dnia 6 marca 2008 r., znak: BN5d-022-002/08). 

 

Należy także podkreślić fakt, iż wartość rynkowa nieruchomości określana w operacie 

szacunkowym nie jest tożsama z jej ceną. A podatek VAT jest kategorią z obszaru „ceny 

rynkowej" a nie z obszaru „wartości rynkowej", co oznacza, że rzeczoznawca majątkowy nie 

jest uprawniony do rozstrzygania o naliczaniu lub nienaliczaniu tego podatku. Żaden zatem z 

przepisów nie przewiduje włączania podatku VAT do wartości nieruchomości, skoro jest on 

składnikiem ceny (tak w piśmie Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznaw-

ców Majątkowych z dnia 5 czerwca 2007r. L.dz.PFSRM-ZEZ-9/2007). 

 

Warszawski Sąd Administracyjny w Warszawie w uzasadnieniu do wyroku z dn.28 grudnia 

2010 r., w sprawie sygn. akt I SA/Wa 2274/2010, wskazał, „…iż podatek VAT, związany m.in. 

z transakcją kupna-sprzedaży nieruchomości, oraz inne podatki i opłaty nakładane przez pań-

stwo, stanowią jedno z narzędzi polityki fiskalnej państwa i powinny być traktowane wyłącznie 

jako element wpływu państwa na wolny rynek. Z uwagi na powyższe, podatek VAT, jak rów-

nież i inne podatki czy opłaty powinny być traktowane jako jeden z kosztów zawarcia transak-

cji (np. tak samo jak prowizja dla pośrednika, której ciężar, tak samo jak podatek VAT, z regu-

ły jest przenoszony na kupującego), który odliczany jest od ceny transakcyjnej , a nie jako in-

tegralny element tej ceny. Tym samym określana przez rzeczoznawcę majątkowego w 

operacie szacunkowym wartość rynkowa przedmiotu wyceny może być traktowana wy-

łącznie jako wartość nie obejmująca podatków i opłat lokalnych oraz innych obciążeń 

związanych z realizacją umowy. …” 

 

Wyrok NSA z 11 kwietnia 2014 r., sygn. akt II OSK 2746/1 (wyrok prawomocny) 

„Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca majątkowy jako pod-
stawę wyceny stosuje ceny transakcyjne nie zawierające podatku od towarów i usług” 

Sentencja wyroku: 

Burmistrz ustalił dla rolniczej spółdzielni produkcyjnej jednorazową opłatę planistyczną na 



Wycena wartości rynkowej spółdzielczego prawa do lokalu położonego  
w Policach przy ulicy Piaskowej nr 62/6, KW nr SZ2S/00023155/7.. 
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rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

Spółdzielnia zakwestionowała jednak prawidłowość sporządzonego operatu szacunkowego. 
Zarzuciła, iż wzięto pod uwagę ceny brutto, mimo że działki rolne są zwolnione z podatku 
VAT.  

Istota sporu sprowadziła się do rozstrzygnięcia, czy cena transakcyjna nieruchomości w ope-
racie szacunkowym jest ceną netto, czy ceną brutto. 

NSA przypomniał przede wszystkim, iż rzeczoznawca majątkowy ustala wartość rynko-
wą nieruchomości, a nie jej cenę. Cena transakcyjna jest efektem podaży i popytu, i to 
rynek decyduje o jej wysokości. 

Natomiast zupełnie inną kategorią są podatki, stanowiące narzędzie polityki fiskalnej 
państwa. Rzeczoznawca majątkowy nie jest uprawniony do rozstrzygania o naliczaniu 
lub nienaliczaniu podatku, lecz do ustalenia wartości nieruchomości.  

Podatki lub inne opłaty są zwykle następstwem zawarcia transakcji, obliczanym od ce-
ny transakcyjnej a nie wliczanym w tę cenę – podkreślił sąd. 

Zatem przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości rzeczoznawca majątkowy jako 
podstawę wyceny stosuje ceny transakcyjne nie zawierające podatku od towarów i 
usług”. 

 
operat szacunkowy sporządził: 

rzeczoznawca majątkowy 
mgr  Krzysztof  Edward  Babski 

 

 

Szczecin, 01.03.2021 r. 
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D O K U M E N T A C J A 

F O T O G R A F I C Z N A 
Spis fotografii: 

Fotografie nr 1 - 18: Przedmiotowy budynek i lokal wg stanu na dzień 23.02.2021 r.  

 


