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WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Rodzaj nieruchomości

nieruchomość gruntowa zabudowana

Adres

województwo dolnośląskie, powiat M. Wrocław, gmina Wrocław M., miejscowość Wrocław, ul. Wyb. Stanisława
Wyspiańskiego 39E

Księga Wieczysta

Nieruchomość gruntowa zabudowana: WR1K/00277437/4
Księga wieczysta prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków

Oznaczenie w ewidencji

jedn. ewid. Wrocław M., obręb Plac Grunwaldzki, dz. 39/15 (AM-31)

Zakres wyceny

grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość
SKRÓCONY OPIS NIERUCHOMOŚCI
Działka o numerze ewidencyjnym 39/15 (AM-31) o powierzchni 0,0748 ha położona we Wrocławiu przy ul. Wyb.
Stanisława Wyspiańskiego 39E zabudowana budynkiem biurowym wolnostojącym.
Kształt działki jest nieregularny, powierzchnia terenu zróżnicowana, nieogrodzona. Na zagospodarowanie gruntu składa
się budynek biurowy, posadowiony w części wschodniej działki, chodnik oraz pozostała niezagospodarowana część
terenu, porośnięta roślinnością trawiastą.
Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i teletechniczną oraz lokalną dysfunkcyjną sieć kanalizacji
sanitarnej. Dojście do nieruchomości istnieje od zachodniej granicy działki.
Budynek biurowy, usytuowany na skarpie we wschodniej części działki, wybudowany w latach 60/70 XX wieku. Budynek

Opis nieruchomości

o powierzchni użytkowej 235,63 m2 i trzech kondygnacjach.
W obiekcie znajduje się Automatyczna Stacja Pomiaru Jakości Wody, budynek stanowi prostą bryłę w formie
prostopadłościanu, składającą się z trzech kondygnacji w tym podpiwniczenie. W 1973 roku, w celu powiększenia
powierzchni użytkowej pomieszczeń ASPJW dokonano nadbudowy I piętra, przyjmując układ pomieszczeń podobnie jak
na parterze. Obiekt kryty dachem płaskim, tj. papą podwójną w lepiku.
Stan techniczny budynku powstałego w lata 60/70 XX w. ocenia się jako średni. Elementy wykończeniowe średniej jakości,
miejscami widoczne jest zużycie materiałów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych. W 1973 roku, w celu
powiększenia powierzchni użytkowej pomieszczeń ASPJW dokonano nadbudowy I piętra, przyjmując układ pomieszczeń
podobnie jak na parterze.
DANE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI

Cel wyceny

Określenie wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży
Dla stanu na dzień 2019-04-02

Wartość oszacowana

WR = 500.000 zł
słownie złotych: pięćset tysięcy złotych

Daty oszacowania

Sporządzenie wyceny
Określenie wartości przedmiotu wyceny
Określenie stanu przedmiotu wyceny
Oględziny nieruchomości
Określenie stanu prawnego przedmiotu wyceny

opracowanie: Bogusław Stelmach
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1.1
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PRZEDMIOT I ZAKRES WYCENY
Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana.
województwo dolnośląskie, powiat M. Wrocław, gmina Wrocław M., miejscowość

Adres

Wrocław, ul. Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 39E
Nieruchomość gruntowa: WR1K/00277437/4
Księga wieczysta prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
dla Wrocławia-Krzyków

Księga Wieczysta

Oznaczenie w ewidencji

jedn. ewid. Wrocław M., obręb Plac Grunwaldzki, dz. 39/15 (AM-31)

Informacje dotyczące
nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji biurowej

Zakresem wyceny objęte jest grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość .
1.2

Zakres wyceny

Wycenie podlega grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość określony w
punkcie 1.1.

2

CEL WYCENY

Określenie wartości rynkowej dla potrzeb sprzedaży

3
3.1

PODSTAWY FORMALNE, PRAWNE I MERYTORYCZNE
Podstawa formalna

Zamawiający:

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11 D, 00-548 Warszawa

Wykonawca:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Bogusław Stelmach
530-656 Wrocław, ul. Rysia 3/2

Autor wyceny:

Bogusław Stelmach
- mgr inż. geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
- rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia nr 4597)
- rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych
- członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu

opracowanie: Bogusław Stelmach
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Podstawę formalną niniejszej wyceny stanowi zlecenie z dnia 2019-03-15.
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie
czynności rzeczoznawstwa majątkowego. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik do niniejszego
opracowania, zgodnie z art. 175 ust. 4a [ugn].
3.2

Podstawy prawne
1) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 poz. 2204),
2) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2018 poz. 1025, z późniejszymi zmianami),
3) 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),
4) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomości (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1263);

3.3

Podstawy merytoryczne
A. Powszechne Krajowe Standardy Wyceny (PKZW), opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń
Rzeczoznawców Majątkowych, na zasadach dobrej praktyki zawodowej, w zakresie uznanym przez autora.
B. Międzynarodowe Standardy Wyceny, opracowanie przez International Valuation Standards Council (IVSC),
na zasadach dobrej praktyki zawodowej, w zakresie uznanym przez autora.
C. Szacowanie nieruchomości pod redakcją Jerzego Dydenki, Wolters Kluwer SA, 2015.
D. Analiza rynku w oparciu o ceny transakcyjne z umów kupna-sprzedaży nieruchomości dla obszaru i okresu
właściwego dla zakresu przeprowadzonej analizy, zgromadzone we właściwych terytorialnie jednostkach
katastralnych.
E. Wiarygodne źródła znajdujące się w zasobach internetowych (państwowe i urzędowe serwisy internetowe).
F. Informacje pozyskiwane w trakcie wykonywanych czynności biegłego sądowego oraz rzeczoznawcy
majątkowego z różnych obszarów wiedzy o rynku.

3.4

Źródła danych o nieruchomości
1) Księga wieczysta nr WR1K/00277437/4 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
dla Wrocławia-Krzyków dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej;
2) Uproszczony wypis z rejestru gruntów wg stanu z dnia 2019-03-27;
3) Wypis z kartoteki budynków wg stanu z dnia 2019-03-27;
4) Kopia mapy ewidencyjnej wg stanu z dnia 2019-03-27;
5) Projekt nadbudowy Automatycznej Stacji Pomiaru Jakości Wody we Wrocławiu. Część budowlanoarchitektoniczna. Wrocław, 1973-10-19;
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6) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia (2018) zatwierdzone
uchwałą nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.
7) Wizja lokalna na przedmiotowej nieruchomości w dniu 2019-04-02;
8) Informacje uzyskane od Zleceniodawcy;
9) Informacje uzyskane z wiarygodnych źródeł: www.wroclaw.pl, www.maps.google.pl www.zgkikm.wroc.pl;

4

DATY ISTOTNE DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

5

Sporządzenie wyceny

2019-04-16

Określenie wartości przedmiotu wyceny

2019-04-16

Określenie stanu przedmiotu wyceny

2019-04-02

Oględziny nieruchomości

2019-04-02

Określenie stanu prawnego przedmiotu wyceny

2019-04-12

STAN PRZEDMIOTU WYCENY

5.1

Stan prawny

5.1.1

Stan wynikający z zapisów księgi wieczystej

Stan prawny nieruchomości określono, na podstawie badania księgi wieczystej nr WR1K/00277437/4 prowadzonej
przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków za pomocą Podsystemu Dostępu do
Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, prowadzonego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.
Stan wg WR1K/00277437/4 z dnia 2019-04-12 (nieruchomość gruntowa):
Dział I-O

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Działka ewidencyjna
Nr działki: 39/15
Identyfikator działki: 026401_1.0005.AR_31.39/15
Obręb: 0005, Plac Grunwaldzki
Położenie: dolnośląskie, powiat M. Wrocław, gmina Wrocław M., miejscowość Wrocław
Ulica: Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 39E
Sposób korzystania: BI -inne tereny zabudowane
Obszar całej nieruchomości: 0,0748 ha
Budynki
Ulica: Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 39E
Liczba kondygnacji: 2,0
Przeznaczenie budynku: budynek biurowy
Odrębność: TAK

opracowanie: Bogusław Stelmach
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Dział I-Sp
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SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość.
Okres użytkowania: 2095-03-14

Dział II

WŁASNOŚĆ
Wzmianki w dziale: brak wpisów
Właściciele:
Skarb Państwa – Prezydent Wrocławia wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w udziale 1/1
Użytkownik wieczysty:
Instytut Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu, w udziale 1/1

Dział III

PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
Brak wpisów.

Dział IV

HIPOTEKA
Brak wpisów.

5.1.2

Stan wg danych ewidencji gruntów

Województwo

dolnośląskie

Powiat

M. Wrocław

Jednostka ewidencyjna

026401_1, M. Wrocław

Obręb ewidencyjny

0005, Plac Grunwaldzki

Jednostka rejestrowa

G.1348

Udział
Forma władania

Dane osoby fizycznej/instytucji

1/1
własność
1/1
Użytkowanie
wieczyste

Skarb Państwa
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
Siedziba: 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d

Użytek i klasa bonitacyjna
Arkusz

Nr działki

Adres lub położenie

ul. Wyb. Stanisława
Wyspiańskiego 38E
Identyfikator: 026401_1.0005.AR_31.39/15
31

39/15

Powierzchnia [ha]

0,0748

Rodzaj
Bi

Razem

opracowanie: Bogusław Stelmach
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0,0748
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Nr. ewid.
budynku

Nr działki i
AM

Adres

1

39/15, AM-31

ul. Wyb. Stanisława
Wyspiańskiego 38E

WR1K/00277437/4

Rodzaj budynku

Liczba
kondygnacji
nad/pod
ziemią

Pow.
zabudowy w
mkw.

budynki biurowe

3.0/0.0

108.00

Razem

5.1.3

108.00

Analiza własności gruntów

Poniżej znajduje się mapa przedstawiająca analizę własności gruntów sąsiednich nieruchomości wycenianej.

Ilustracja 1 Analiza własności gruntów - źródło http://gis.um.wroc.pl

5.2

Wnioski z analizy stanu prawnego nieruchomości

Stan prawny określono na podstawie badania elektronicznej księgi wieczystej nr WR1K/00277437/4 poprzez Portal
Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (wydruk elektroniczny w załączeniu).
Zgodnie z danymi ewidencyjnymi właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Skarb Państwa, natomiast
użytkownikiem wieczystym Instytut Ochrony Środowiska Oddział we Wrocławiu w udziale 1/1.
W dziale III i IV księgi wieczystej brak jakichkolwiek wpisów.
Nieruchomość gruntowa użytkowana jako teren zabudowany. Na mapie ewidencyjnej przy ul. Wyb. Stanisława
Wyspiańskiego 39 E zlokalizowany jest trzykondygnacyjny budynek o funkcji biurowej.
Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi dojazdowej. Nieuregulowany prawnie dostęp do budynku poprzez tereny
będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym. Fizyczny, pieszy dostęp do nieruchomości odbywa
się za pomocą kładki technologicznej przy śluzie Szczytniki.
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5.3

WR1K/00277437/4

Opis głównych cech nieruchomości

5.3.1

Lokalizacja i otoczenie

Wyceniana nieruchomość położona jest pod adresem: Wrocław, ul. Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 39E, obręb
geodezyjny Plac Grunwaldzki.

Ilustracja 2 Położenie osiedla Plac Grunwaldzki na tle Wrocławia - źródło http://gis.um.wroc.pl

Wrocław leży w południowo – zachodniej części Polski i jest stolicą województwa dolnośląskiego. Jest czwartym co
do wielkości miastem w Polsce, liczącym około 650 tys. mieszkańców. Ponadto Wrocław jest ważnym węzłem
komunikacyjnym; międzynarodowy port lotniczy, przebiegająca przez obrzeża miasta autostrada A4, dworce kolejowe,
porty żeglugi rzecznej, zapewnia połączenie z całym światem.
Wrocław jest jednym z najwyżej ocenianych miast pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Inwestorzy zagraniczni
lokalizują swoją działalność na terenie Wrocławia a poprzez angażowanie tutaj własnego kapitału przyczyniają się do
rozwoju ekonomicznego miasta. Na atrakcyjność Wrocławia wpływa:


duży lokalny rynek i jego chłonność,



czynnik ludzki – poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców Wrocławia ocenia się jako
wysoki;



infrastruktura techniczna oraz infrastruktura otoczenia biznesu;



położenie miasta na trasie ważnych szlaków komunikacyjnych biegnących z Europy Zachodniej na wschód
oraz z północy na południe;



atrakcyjność turystyczna.

Plac Grunwaldzki osiedle we Wrocławiu położone na obszarze byłej dzielnicy Śródmieście. Nazwa osiedla pochodzi
od centralnie w nim położonego placu Grunwaldzkiego. Według danych, osiedle w 2017 roku zamieszkiwało 14 482
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mieszkańców.
Osiedle obejmuje obszar wyznaczony ulicami Wyszyńskiego na zachodzie, Sienkiewicza i Grunwaldzką na północy,
a także rzeką Odrą: Starą Odrą na wschodzie i głównym korytem na południu. Niemiecka nazwa centralnego
skrzyżowania (Scheitniger Stern – „Gwiazda Szczytnicka”) i obowiązujące dziś nazwy mostu Szczytnickiego i ulicy
Szczytnickiej związane są ze średniowieczną wsią Szczytniki, położoną za tym mostem; dziś mieści się tam Park
Szczytnicki. Osiedle obejmuje także teren okolicy położonej na skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej i Piastowskiej.
Osiedle Plac Grunwaldzki sąsiaduje z osiedlami Stare Miasto, Ołbin, Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-SępolnoDąbie-Bartoszowice i Przedmieście Oławskie.
Główną arterią osiedla jest wielopasmowa droga krajowa nr 98 – z wydzielonymi chodnikami dla pieszych, drogą
rowerową a także z linią tramwajową i autobusową biegnącą po środku ulicy.
Na osiedlu dominuje przedwojenna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, swoją lokalizację na danym terenie mają
budynki uczelni wyższych tj. Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Medycznego im.
Piastów Śląskich.
Nieruchomość będąca przedmiotem wyceny znajduje się na wyspie Szczytnickiej przy ul. Wyb. Stanisława
Wyspiańskiego będąca jedną z ulic typowego śródmiejskiego osiedla Plac Grunwaldzki biegnąca wzdłuż rzeki Odry.
Występuje tu dosyć jednolita zabudowa wielorodzinna: z dominująca zabudową kamieniczną z przełomu XIX i XX
wieku. Uzupełnienie zabudowy stanowią budynki z lat 90-tych oraz budynki Politechniki Wrocławskiej.
Wybrzeże Wyspiańskiego to reprezentacyjna ulica miejska o nawierzchni asfaltowej z urządzonymi chodnikami,
ścieżką rowerową i oświetleniem.
Wyspa Szczytnicka to wyspa położona we Wrocławiu w obrębie Szczytnickiego Węzła Wodnego, otoczona wodami
rzeki Odry. Na południe od terenu wyspy znajduje koryto Odry śródmiejskiej, biegnące w kierunku Śródmiejskiego
Węzła Wodnego. Od tego koryta, niemal prostopadle w kierunku zbliżonym do północnego, odchodzi koryto Starej
Odry, stanowiący wschodni akwen ograniczający obszar wyspy. Natomiast na północnym zachodzie wyspa odcięta
jest od obszaru osiedla Plac Grunwaldzki przez Przekop Szczytnicki. Układ cieków wokół wyspy sprawia, że
przypomina ona kształtem trójkąt. O ile w korycie Odry śródmiejskiej, nie ma żadnych budowli piętrzących, to już na
pozostałych kanałach wodnych otaczających wyspę, wybudowano Stopień Wodny Szczytniki, obejmujący
następujące, główne budowle stopnia:
- Jaz Szczytniki, położony w korycie Starej Odry, lewy przyczółek tego jazu opiera się o wyspę,
- Śluza Szczytniki, położona w przekopie, prawa ściana komory śluzy przylega do wyspy.
Na wyspę nie prowadzi żadna przeprawa mostowa. Jedyne połączenie piesze, możliwe jest poprzez pomosty
zamontowane na wrotach wspornych Śluzy Szczytniki, stanowiących zamknięcia główne tej budowli, jednak jest to
przejście technologiczne. Oprócz tej drogi, na wyspę można dostać się drogą wodną. W awanportach śluzy istnieje
infrastruktura umożliwiająca cumowanie przez jednostki pływające. Ponadto w awanporcie dolnym znajduje się
przystań policji.
Otoczenie nieruchomości stanowią tereny Odry, ZOO, parku, grunty niezabudowane oraz budynki o funkcji biurowej i
usługowej. W odległości ok 200 m zlokalizowana jest Śluza Szczytniki oraz Przystań Szczytnicka.
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Ilustracja 1 Nieruchomość na tle sąsiedztwa, źródło www.google.pl/maps

Brak możliwości bezpośredniego dojazdu do nieruchomości, istnieje dostęp do budynku poprzez grunty sąsiednie
stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w użytkowaniu wieczystym. Najbliższa droga dojazdowa, którą
stanowi ul. Wyb. Stanisława Wyspiańskiego, zlokalizowana jest 250 m od nieruchomości. Najbliższe przystanki
komunikacji miejskiej linii tramwajowych i autobusowych oraz sklepy spożywcze, zlokalizowane są 450 m dalej - przy
ul. Curie Skłodowskiej.
Infrastruktura otoczenia: sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna.

Zdjęcie 1 Bramka wejściowa na wyspę Szczytnicką

opracowanie: Bogusław Stelmach

Zdjęcie 2 Bramka wejściowa na wyspę Szczytnicką
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Zdjęcie 4 Sąsiedztwo nieruchomości

Zdjęcie 5 Sąsiedztwo nieruchomości

Zdjęcie 6 Sąsiedztwo nieruchomości
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Grunt

Nieruchomość będąca przedmiotem wyceny to działka nr 39/15 (AM-31) o powierzchni 0,0748 ha położona we
Wrocławiu przy ul. Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 39E zabudowana budynkiem biurowym wolnostojącym.
Kształt działki jest nieregularny, powierzchnia terenu zróżnicowana, nieogrodzona. Na zagospodarowanie gruntu
składa się budynek biurowy, posadowiony w części wschodniej działki, chodnik oraz pozostała niezagospodarowana
część terenu, porośnięta roślinnością trawiastą.
Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i teletechniczną oraz lokalną dysfunkcyjną sieć kanalizacji
sanitarnej. Dojście do nieruchomości istnieje od zachodniej granicy działki.
Najbliższe sąsiedztwo stanowi budynek o funkcji handlowo-usługowej, tereny zielone, wody płynące śródlądowe –
rzeka Odra oraz jaz Zwierzyniecki.
Na terenie działki znajduje się jeden rodzaj użytku:
- Bi (inne tereny zabudowane) – 0,0748 ha.
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str. 12/36

Wrocław, obręb Plac Grunwaldzki, ul. Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 39E

WR1K/00277437/4

Ilustracja 2 Granice nieruchomości wycenianej, źródło http://gis.um.wroc.pl

Zdjęcie 7 Widok na nieruchomość i otoczenie

Zdjęcie 8 Widok na nieruchomość i otoczenie

Zdjęcie 9 Widok na nieruchomość i otoczenie

Zdjęcie 10 Widok na nieruchomość i otoczenie
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Zdjęcie 12 Widok na nieruchomość i otoczenie

Budynek

Budynek biurowy, usytuowany na skarpie we wschodniej części działki nr 39/15 (AM-31), w obrębie Plac Grunwaldzki,
wybudowany w latach 60/70 XX wieku. W obiekcie znajduje się Automatyczna Stacja Pomiaru Jakości Wody, budynek
stanowi prostą bryłę w formie prostopadłościanu, składającą się z trzech kondygnacji w tym podpiwniczenie. W 1973
roku, w celu powiększenia powierzchni użytkowej pomieszczeń ASPJW dokonano nadbudowy I piętra, przyjmując
układ pomieszczeń podobnie jak na parterze. Obiekt kryty dachem płaskim, tj. papą podwójną w lepiku.
Parametry techniczne budynku (z dokumentacji):





powierzchnia zabudowy budynku wg danych ewidencyjnych (kartoteka bud):
powierzchnia użytkowa (projekt budowlany)
kubatura budynku (projekt budowlany)
ilość kondygnacji naziemnych

108 m2
235,63 m2
969,20 m3
3,0

Elementy techniczne budynku:
Fundamenty

Żelbetowe jako wanna wodoszczelna

Ściany zewnętrzne

ściany zewnętrzne i podpiwniczenia żelbetowe; ściany parteru i piętra z cegły kratówki na
zaprawie cementowo-wapiennej

Ściany wewnętrzne

konstrukcyjne z cegły pełne dziurawki, działowe z cegły dziurawki na zaprawie cementowowapiennej

Stropy

prefabrykowano-monolityczny typu DZ-3

Nadproża

okienne i drzwiowe z belek żelbetowych prefabrykowanych typu L lub żelbetowo wylewane

Schody

na parter: dolny bieg betonowy na podłożu gruzobetonowym, górny bieg żelbetowy,
balustrada schodowa stalowa; na I piętro żelbetowe, balustrada schodowa stalowa

Stropodach

podwójny wentylowany - na stropie DZ-3, płyty korytkowo żelbetowe prefabrykowane,
ułożone w spadku na ściankach ażurowych

Dach

krycie papą podwójną na lepiku, dolna warstwa z papy smołowej, górna z asfaltowej

Podłogi i posadzki

klatka schodowa, korytarze – lastrico wylewane; piwnica: pomieszczenia – płytki ceramiczne;
parter: sanitariat – płytki ceramiczne, pom biurowe – wykładzina; I piętro: sanitariat - płytki
ceramiczne, pom. biurowe - wykładzina
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Elewacja

z zaprawy cementowo-wapiennej, tynki pomalowane farbą emulsyjną

Stolarka

okna na poziomie piwnicy z PCV, pozostałe drewniane, zespolone, na poziomie przyziemia
piwnicy i parteru kratowane; drzwi drewniane, płytowe, szklone szybą matową

Tynki wewnętrzne i wykończenie tynki z zaprawy cementowo-wapiennej; ściany malowane farbą emulsyjną i olejną, w
sanitariatach płytki ceramiczne
Roboty blacharskie
Instalacje

rynny i rury spustowe, obróbki gzymsu, podokienników ogniomurków, kominów
wentylacyjnych, okapów – z blachy stalowej ocynkowanej






Urządzenia

elektryczna, typowa
wod-kan – typowa
instalacja c.o. i c.w.u. - elektryczne
wentylacyjna grawitacyjna
teletechniczna

armatura sanitarna, grzejniki elektryczne, zbiornik na wodę ciepłą

Stan techniczny budynku:
Stan techniczny budynku powstałego w lata 60/70 XX w. ocenia się jako średni. Elementy wykończeniowe średniej
jakości, miejscami widoczne jest zużycie materiałów wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych. W 1973 roku,
w celu powiększenia powierzchni użytkowej pomieszczeń ASPJW dokonano nadbudowy I piętra, przyjmując układ
pomieszczeń podobnie jak na parterze.
Funkcjonalność obiektu:
Budynek wolnostojący o funkcji biurowej, składający się z trzech kondygnacji. Spis pomieszczeń w budynku wraz z
wartościami powierzchni użytkowej znajduje się w tabeli poniżej.

Lp.
0.1.
0.2.
0.3.
0.4.
0.5.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.1.
2.2.

Pomieszczenie
PIWNICA
Komunikacja
Pom. gospodarcze
Pompownia
Pom. gospodarcze - warsztat
Pom. gospodarcze - magazyn
Razem
PARTER
Klatka schodowa z korytarzem
Pom. gospodarcze (personel)
Sanitariat
Laboratorium
Informacja
Aparatura
Aparatura
Razem
I PIĘTRO
Klatka schodowa z korytarzem
Sanitariat

opracowanie: Bogusław Stelmach

Wartość [m2]
5,50
10,50
19,68
25,00
14,40
75,08
13,00
5,20
2,30
10,50
8,90
25,10
15,20
80,20
9,80
2,30
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Laboratorium
Aparatura
Aparatura
Pom. gospodarcze
Razem
Łącznie powierzchnia użytkowa
Łącznie powierzchnia użytkowa kondygnacji
nadziemnych

19,50
24,80
15,45
8,50
80,35
235,63
160,55

Zdjęcie 13 Widok na budynek

Zdjęcie 14 Widok na budynek

Zdjęcie 15 Widok na budynek

Zdjęcie 16 Widok na budynek
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Zdjęcie 18 Widok na budynek

Zdjęcie 19 Piwnica

Zdjęcie 20 Piwnica

Zdjęcie 21 Piwnica

Zdjęcie 22 Piwnica

Zdjęcie 23 Klatka schodowa

Zdjęcie 24 Klatka schodowa

opracowanie: Bogusław Stelmach

str. 17/36

Wrocław, obręb Plac Grunwaldzki, ul. Wyb. Stanisława Wyspiańskiego 39E

Zdjęcie 25 Parter

Zdjęcie 28 Parter
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Zdjęcie 27 Parter

Zdjęcie 29 Parter
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Zdjęcie 30 Parter

Zdjęcie 31 Parter

Zdjęcie 32 Klatka schodowa

Zdjęcie 33 I piętro

Zdjęcie 34 I piętro

Zdjęcie 35 I piętro
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Zdjęcie 36 I piętro

Zdjęcie 38 I piętro
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Zdjęcie 37 I piętro

Zdjęcie 39 I piętro

Zdjęcie 40 I piętro
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Przeznaczenie nieruchomości

Szacowana nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Przepisy prawa określają sposób ustalania przeznaczenia na podstawie innych dokumentów.
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, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o
cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.
2. W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. W przypadku braku studium lub decyzji, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania
nieruchomości.

Określenia przeznaczenia nieruchomości dokonano na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia (uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr L/1177/18 z dnia 11 stycznia
2018r., tj. zgodnie z art. 154 ust 2 [ugn].

Ilustracja 3 Fragment studium dla przedmiotowej nieruchomości - źródło http://gis.um.wroc.pl

Zgodnie z rysunkiem powyżej przytoczonego studium, nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej
zdefiniowanej jako „Z. Zieleń dominująca”.
Cechy charakterystyczne tej jednostki to:
1. Obszar kluczowy z punktu widzenia ochrony wartości przyrodniczych, ochrony korytarzy ekologicznych i bioróżnorodności,
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umożliwiający migrację gatunków oraz genów.
2. Obejmuje doliny rzeczne o znaczeniu regionalnym: Odry, Widawy, Bystrzycy, Ślęzy, Oławy, Dobrej oraz o znaczeniu
lokalnym: Ługowiny, Kasiny, Zielonej, Brochówki.
3. Częściowo objęty formami ochrony przyrody (ochrona obszarowa), zapewniającymi zachowanie ich walorów przyrodniczokrajobrazowych.
4. Różnorodność krajobrazów i form zieleni o istotnym znaczeniu dla regionalnej i krajowej sieci ekologicznej.
5. Brak spójnego układu tras pieszych i rowerowych oraz niewystarczająca oferta rekreacyjno-wypoczynkowa.

Kierunki rozwoju jednostki określają następujące zapisy studium:
Przeznaczenia terenów
Na obszarze jednostki obowiązują następujące obszary przeznaczeń, o których mowa w części IV, rozdziale 2, podrozdziale
2.2:
1. Z1 — obszary zieleni (93,4 %)
klasy przeznaczeń: zieleń, rolnictwo, nauka, infrastruktura, usługi powszechne 2
2. Z2 — obszary zieleni (6,5 %)
klasy przeznaczeń: zieleń, usługi powszechne 2, nauka, infrastruktura
3. W — obszary wojskowe** (0,1 %)

Aktualny sposób użytkowania nieruchomości jest zgodny z jej przeznaczeniem wynikającym ze studium - zabudowa
obiektem badawczym.

6

ANALIZA RYNKU LOKALNEGO

Uzyskano następujące dane wyjściowe pozwalające na przeprowadzenie wyceny:


Informacje z dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę i strony postępowania, dotyczące stanu
prawnego i technicznego nieruchomości,



Dane z wizji lokalnej dotyczące lokalizacji, sąsiedztwa, uzbrojenia, stanu technicznego budynku i jego
wyposażenia,



Informacje o cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych na terenie analizowanego rynku,



Inne czynniki cenotwórcze tj. funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego, stan przepisów
prawnych, informacje o aktualnym popycie na tego typu nieruchomości;

opracowanie: Bogusław Stelmach
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Informacje o Wrocławiu

Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska. Należy do
najstarszych i zarazem najciekawszych miast w
Polsce. Miasto położone jest u podnóża Sudetów,
nad rzeką Odrą, poprzecinane jej licznymi
dopływami i kanałami. Wrocław leży na 12 wyspach
i ma ponad sto mostów.
Wrocław

jest

także

ważnym

węzłem

komunikacyjnym posiadającym Międzynarodowy
Port Lotniczy, usytuowany w odległości ok. 6 km od
centrum miasta. Międzynarodowy Port Lotniczy
oferuje regularne połączenia z wieloma miastami
Europy oraz usługi cargo, a także dodatkowo tanie
linie lotnicze, co przyczyniło się do zwiększenia
liczby połączeń z miastem. Przebiegająca przez obrzeża miasta autostrada A4, dworce kolejowe, porty żeglugi
rzecznej zapewniają dobre połączenie Wrocławia z Europą i światem.

6.2

Analiza rynku wtórnego nieruchomości zabudowanych zdewaluowanymi budynkami usługowymi we
Wrocławiu

6.2.1

Definicja analizowanego rynku

Dla potrzeb przeprowadzenia analizy tego segmentu rynku nieruchomości przyjęto następujące cechy rynku
lokalnego:


rodzaj rynku – rynek transakcji gruntami zabudowanymi budynkami o ogólnej funkcji usługowej, będącymi
przedmiotem prawa własności oraz użytkowania wieczystego, jako przedmiot obrotu wolnorynkowego, o
powierzchni gruntu od 500 do 6000 m2, powierzchni budynku od 100 do 1000 m2, w słabym i średnim stanie
technicznym, wybudowane w latach 1910-1990.



obszar rynku – Miasto Wrocław;



okres badania cen – od stycznia 2016 r. do lutego 2019 r.

Przy tak zdefiniowanym rynku zaobserwowano 21 transakcji, których położenie zobrazowano poniżej.

opracowanie: Bogusław Stelmach
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Analiza występowania trendu zmiany cen

Na pierwszym etapie dokonano analizy pod kątem zmiany cen z uwagi na upływ czasu. Poniższy wykres przedstawia
rozkład notowanych cen jednostkowych [zł/m2] w analizowanym okresie czasu oraz linię trendu.
Trend liniowy zmiany cen w czasie - analiza

Rozkład cen jednostkowych w analizowanym okresie czasu
Cena jednostkowa [zł/m2]

3500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00

Czas

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Parametr

Data wyceny
Od najwcześniejszej transakcji
Od najpóźniejszej transakcji
Rozstęp czasowy (dni)
Nachylenie równania trendu (b1)
Rzędna równania trendu (b0)
Rodzaj trendu i charakter trendu
Współczynnik korelacji (R)
Współczynnik determinacji (R2)
Cena najwcześniejsza z równania regresji
Cena najpóźniejsza z równania regresji
Wymiar średni bezwzględny trendu (zł)/okres
Okres badania rynku (lata)
Wymiar względny trendu (% )/okres badania
Wymiar względny trendu (% )/dzień
Wymiar względny trendu (%)/mies.
Wymiar względny trendu (%)/rok

wartość współczynnika regresji trendu
Parametry trendu

Wartość
2018-12-19
2016-01-05
2018-12-19
1079
-0,16167
8 833
bardzo słaby trend malejący

-9,2%
0,8%
1 983 zł/m2
1 809 zł/m2
-174 zł/m2
2,95
-8,8%
-0,01%
-0,3%
-3,1%
-0,162

błąd współcz. regresji Se(bn)

0,402

-3,1%

Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.)

0,4030

Błąd średni określenia wartości trendu

7,6%

poziom istotności (alfa)

Przedział ufności trendu (± % /rok)

11,4%

liczba stopni swobody (n-2)

Dolna granica przedziału ufności (0,85) (% /rok)

-14,5%

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

1,500

Górna granica przedziału ufności (0,85) (% /rok)

8,3%

p-value (prawdopodob. popełn. błędu I-go rodzaju)

69,145%

Wartość względna trendu w % /rok

Wartosć

15%
19

Wnioski
Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) wynosząca: 0,403 jest mniejsza niż wartość teoret. statystyki tStudenta(teoret.,alfa,n-2), która wynosi: 1,5002
Prawdopodobieństwo przyjęcia występowania fałszywego trendu wynikającego z przypadkowego układu danych wynosi ok.
69,145% i jest na poziomie wyższym niż założony poziom istotności wynoszący 0,15.
Powyższe oznacza, że na założonym poziomie istotności 0,15 można stwierdzić nieistotność statystyczną
występowania trendu.
Wymiar względny trendu (%)/rok wyrażony rok do roku, wynosi ok. -3,07%/rok i można określić go jako bardzo słaby trend
malejący.
Przedział ufności dla wyliczonego trendu, na założonym poziomie istotności 0,15 wynosi ok. ±11,4%.
Oznacza to, że z prawdopodobieństwem 0,85 rzeczywista wartość trendu mieści się w granicach od -14,5%/rok do 8,3%/rok

Zgodnie z powyższym stwierdzono, że w badanym okresie nie występowała dynamika zmiany cen na analizowanym
rynku. Odstąpiono od korekt odnotowanych cen z tego tytułu.

6.2.3

Zestawienie analizowanych transakcji wraz z opisem rynku

Dla potrzeb niniejszej wyceny wytypowano transakcje najbardziej podobnymi nieruchomościami do nieruchomości
szacowanej.

opracowanie: Bogusław Stelmach
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L.p.

Data
umowy

Obręb

Ulica

1

2018-12-19 Księże Małe

Opolska

2

2018-12-11 Jerzmanowo

Jerzmanowska

Nr aktu
notarialnego
127323/18
6787/18

Forma własności

WR1K/00277437/4

Powierzchnia
m2

użytkowanie wieczyste

Cena netto

Cena
jedn.
[zł/m2]

Funkcja budynku

631

344400

1530,67

magazynowy

własność

1 270

360000

2037,70

produkcyjno-magazynowy

3

2018-08-14 Poświętne

Żmigrodzka

9952/18

użytkowanie wieczyste

2 449

1371300

2116,50

usługowy

4

2018-07-12 Brochów

Koreańska

3335/18

użytkowanie wieczyste

655

400000

1836,55

handlowy

5

2018-05-08 Księże Małe

Wodzisławska

13994/18

własność

3 104

562000

1487,17

magazyn

6

2017-12-29 Kleczków

Pl. Staszica

109/17

użytkowanie wieczyste

1433

970000

1434,36

usługowy

5404/17

użytkowanie wieczyste

3252

1300000

2815,68

warsztatowy

Góralska

2249/17

własność

2791

500000

1553,66

biurowo-magazynow

7

2017-12-22 Poświętne

8

2017-05-12 Stare Miasto

9

2017-03-20 Strachowice

1627/17

własność

1468

400000

1214,48

usługowy

10

2017-02-06 Swojczyce

Swojczycka

314/17

własność

1413

900000

1677,85

administracyjno-warsztatowa

11

2016-12-27 Grabiszyn

Grabiszyńska

5369/16

własność

1622

900000

3125,00

usługowy

12

2016-07-14 Południe

Pułaskiego

31722/16

własność

3110

689446

1778,07

warsztatowy

13

2016-07-11 Południe

Pułaskiego

7705/16

użytkowanie wieczyste

2260

1445468,51

3212,15

magazynowy

14

2016-07-01 Żerniki

Jerzmanowska

49748/15

użytkowanie wieczyste

3305

1500000

1593,37

magazynowy

15

2016-06-13 Plac Grunwaldzki

Bujwida

10582/16

użytkowanie wieczyste

1907

729000

1062,99

magazynowa

16

2016-04-27 Jerzmanowo

Jerzmanowska

3364/16

własność

5973

1210000

1667,70

biurowo-magazynow

17

2016-04-12 Swojczyce

Swojczycka

843/16

użytkowanie wieczyste

1413

720000

1342,28

administracyjno-warsztatowa

18

2016-03-31 Karłowice

Milicka

1555/16

użytkowanie wieczyste

1053

850000

1992,50

usługowy

19

2016-03-25 Różanka

Chorwacka

1007/16

użytkowanie wieczyste

513

400000

1496,45

usługowy

20

2016-01-11 Muchobór Wielki

19/16

własność

729

200000

1905,12

warsztatowy

21

2016-01-05 Jagodno

23/16

własność

2510

820000

3291,45

handlowo-uslugowy

Buforowa

Tabela 1 Zanotowane transakcje rynkowe

Próbka ta cechowała się następującymi parametrami statystycznymi:
Miary tendencji centralnej i zmienności
Min
Max
Średnia (µ)
Mediana (Me)
Dominanta (D)
Odchyl. standardowe
Wsp. zmienności (σ/µ)%
Ile obserwacji
Poziom istotności dla średniej [α]
Przedział ufności średniej [u(α)] ±
Przedział średniej
Typowy przedział zmienności

Średnia - mediana
Średnia - dominanta
Średnia - mediana (%)
Średnia - dominanta (%)

opracowanie: Bogusław Stelmach

1062,99
3291,45
1912,94
1677,85
1750,00
654,68
34%
21
5%
280,01
1632,93 min
2192,94 max
1258,26 min
2567,62 max

3500
3000
2500
dmin
2000
max
1500

min

1000

dmax

500
0

Miary asymetrii
235,088 Skośność
162,938 Wsp. asymetrii dominanty[(µ-D)/σ]
12,30% Wsp. asymetrii mediany[(µ-Me)/σ]
8,50%

Cena jedn.

1,137
0,249
0,359
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Wnioski
Współczynnik zmienności rynku w wysokości 34,22%, oznacza średnie zróżnicowanie cen na analizowanym rynku
lokalnym.
Odnotowane ceny zawierały się w przedziale od 1062,99 zł/m2 do 3291,45 zł/m2.
Przedział średniej wynosił od 1633 do 2193 zł/m2, a typowy przedział zmienności cen od 1258 do 2568 zł/m2.

6.2.4

Cechy rynkowe i ich wpływ na wartość

Cechy rynkowe mające wpływ na kształtowanie się ceny przyjęto na podstawie dwóch czynników:
jakościowych badań marketingowych przeprowadzanych przez rzeczoznawców majątkowych dla typowych



nieruchomości, będących przedmiotem obrotu rynkowego,


własnych analiz rynku lokalnego pod kątem wpływu na cenę,



analizy istotności poszczególnych cech rynkowych w próbce nieruchomości porównawczych.

Na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy rynku dokonano określenia katalogu cech rynkowych kształtujących
wartość nieruchomości.

L.p.

Nazwa

Cecha 1

Lokalizacja ogólna

Cecha 2
Cecha 3

Sąsiedztwo i otoczenie
Wielkość budynku

Cecha 4

Stan techniczny budynku

opracowanie: Bogusław Stelmach

Zakres
zmienności

Opis cechy

Przyjęto na podstawie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, poziomu
zurbanizowania i wartości gruntów
Przyjęto podział: w zależności od poziomu urbanizacji i atrakcyjności
0–2
tkanki miejskiej.
skala ilościowa Przyjęto powierzchnię użytkową obliczeniową budynku
Przyjęto następującą skalę:
0 – słaby – kwalifikujący do remontu głównego
1 – zadowalający – umożliwiający utrzymanie funkcji mieszkalnej bez
istotnych nakładów
0–2
2 – średni – oczekiwany przez rynek jako przeciętny
0–2
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Przyjęto jako główne kryterium podziału skali: powierzchnię i jakość
utwardzenia oraz ogrodzenie.
Przyjęto podział:
0 – użytkowanie wieczyste
0-1
1 - własność
skala ilościowa Ilość m2 gruntu na 1m2 pow. użytkowej budynku

Zagospodarowanie gruntu

1–3

Cecha 6
Rodzaj prawa
Cecha 7
Współczynnik zabudowy
Tabela 2 Definicja cech rynkowych

Na podstawie powyższej tabeli dokonano oceny zaobserwowanych transakcji:
L.p.

Data umowy

Obręb

Powierzchnia
m2

Cena jedn.
[zł/m2]

Ocena
zagospodarowania

Rodzaj
prawa

Pow.
obliczeniowa

Wsp. zabudowy

1

2018-12-19

Księże Małe

631

1530,67

2

0

225

2,80

2

2018-12-11

Jerzmanowo

1 270

2037,70

2

1

176,67

7,19

2 449

2116,50

2

0

647,91

3,78

655

1836,55

2

0

217,8

3,01

3

2018-08-14

Poświętne

4

2018-07-12

Brochów

5

2018-05-08

Księże Małe

3 104

1487,17

3

1

377,9

8,21

6

2017-12-29

Kleczków

1433

1434,36

1

0

676,26

2,12

7

2017-12-22

Poświętne

3252

2815,68

3

0

461,7

7,04

8

2017-05-12

Stare Miasto

2791

1553,66

3

1

321,82

8,67

9

2017-03-20

Strachowice

1468

1214,48

2

1

329,36

4,46

10

2017-02-06

Swojczyce

1413

1677,85

2

1

536,4

2,63

11

2016-12-27

Grabiszyn

1622

3125,00

1

1

288

5,63

12

2016-07-14

Południe

3110

1778,07

3

1

387,75

8,02

13

2016-07-11

Południe

2260

3212,15

2

0

450

5,02

14

2016-07-01

Żerniki

3305

1593,37

1

0

941,4

3,51

15

2016-06-13

Plac Grunwaldzki

1907

1062,99

2

0

685,8

2,78

16

2016-04-27

Jerzmanowo

5973

1667,70

3

1

725,55

8,23

17

2016-04-12

Swojczyce

1413

1342,28

2

0

536,4

2,63

18

2016-03-31

Karłowice

1053

1992,50

3

0

426,6

2,47

19

2016-03-25

Różanka

513

1496,45

2

0

267,3

1,92

20

2016-01-11

Muchobór Wielki

729

1905,12

2

1

104,98

6,94

21

2016-01-05

Jagodno

2510

3291,45

1

1

249,13

10,08

Jako cechy posiadające najsilniejszy wpływ na kształtowanie ceny zidentyfikowano powierzchnię budynku oraz wsp.
zabudowy:

opracowanie: Bogusław Stelmach
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Wpływ tych cech uwzględniono w określeniu wysokości korekt kwotowych.
Dla potrzeb wyceny przyjęto następujący zestaw cech rynkowych. Tam gdzie było to możliwe wpływ cech rynkowych
na kształtowanie wartości został wyznaczony za pomocą analizy współczynnika regresji liniowej danej cechy.
Wpływ na wartość
L.p.

Nazwa

istotność

waga

charakter

Cecha 1

Lokalizacja ogólna

istotna

15% stymulanta

Cecha 2

Ekspozycja

istotna

20% stymulanta

Cecha 3

Wielkość budynku

istotna

25% destymulanta

Cecha 4

Stan techniczny budynku

istotna

Cecha 5

Zagospodarowanie terenu

istotna

Min. wartość
cechy
0

Max wartość
cechy
2

0

2

105

941

20% stymulanta

0

2

5% stymulanta

1

3

Cecha 6

Rodzaj prawa

istotna

5% stymulanta

0

1

Cecha 7

Wsp. zabudowy

istotna

25% stymulanta

2

10

Suma

115%

Sumaryczna wartość przyjętych do oszacowania wag wykracza poza zmienność obserwowanych cen. W związku z
powyższym przyjęto ekstrapolację przedziału zmienności cen tak aby poprawnie odzwierciedlić zróżnicowanie cech
rynkowych przyjętej próbki danych (zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny – Nota interpretacyjna NI
Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, punkt 6.5) .

Ostatecznie wpływ cech rynkowych na kształtowanie wartości można przedstawić następująco:

opracowanie: Bogusław Stelmach
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Nieruchomość wyceniana na rynku

Nieruchomość wyceniana, na tle powyższych cech rynkowych będzie przedstawiać się następująco:
Wpływ na wartość
L.p.

Nazwa cechy

waga charakter

Wartości cech
zakres
zmienności
0-2

nieruch.
wyceniana

Określono jako najlepszą wśród odnotowanych danych
2 rynkowych
Słaba ze względu na brak dostępu komunikacyjnego i
0 odosobnione położenie – ekspozycja tylko z rzeki Odry

Cecha 1

Lokalizacja ogólna

15% stymulanta

Cecha 2

Ekspozycja

20% stymulanta

Cecha 3

Wielkość budynku

25% destymulanta

Cecha 4

Stan techniczny budynku

20% stymulanta

0-2

2 Oceniony jako średni

Cecha 5

Zagospodarowanie terenu

5% stymulanta

1-3

1 Ocenione jako słabe

Cecha 6

Rodzaj prawa

5% stymulanta

0-1

0 Użytkowanie wieczyste

Cecha 7

Wsp. zabudowy

25% stymulanta

2 - 10

0-2
105 - 941

Uwagi

235,63 Powierzchnia użytkowa obiektu

3,2 Zgodnie z przyjętym algorytmem: 748 / 235,63 = 3,2

Tabela 3 Nieruchomość wyceniana na tle cech rynkowych

opracowanie: Bogusław Stelmach
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WYBÓR PODEJŚCIA, METODY I TECHNIKI WYCENY ORAZ WSKAZANIE RODZAJU
OKREŚLONEJ WARTOŚCI
Rodzaj określonej wartości

Jako podstawę prawną dla realizacji niniejszej wyceny zastosowano przepisy określone w dziale IV ustawy o
gospodarce nieruchomościami [ugn] oraz w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu
szacunkowego [rwn], a także w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny.
Celem niniejszego oszacowania jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży.
W związku z celem wyceny określonym przez Zamawiającego dokonano oszacowania wartości rynkowej
nieruchomości, której definicje przytoczono poniżej.
Uwzględniając cel wyceny, dokonano oszacowania wartości nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem oraz
aktualnym sposobem wykorzystania.
Definicja wartości rynkowej zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (art. 151 [ugn])
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 art. 151 ust. 1 Ustawy o gospodarce
nieruchomościami [ugn]).
7.2

Wybór podejścia, metody i techniki szacowania

Stan nieruchomości został przyjęty na dzień oględzin.
Wartość nieruchomości została określona w podejściu porównawczym metodą porównywania parami.
Jako podstawową jednostkę porównawczą zastosowano powierzchnię użytkową obliczeniową nieruchomości.
Stosownie do art. 152 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
1) Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, są uzależnione od
przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości.
2) Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub
kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich.
3) Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość rynkową
nieruchomości.
Przy stosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen transakcyjnych nieruchomości
podobnych, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen.
W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę korygowania ceny średniej albo
metodę analizy statystycznej rynku.
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Metodologia wyceny metodą porównywania parami

Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego „przy
metodzie porównywania parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której cechy są znane,
kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla których znane są ceny
transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości.”
Przy zastosowaniu tej metody procedura postępowania wg noty interpretacyjnej NI.1, PKZW jest następująca:


utworzenie zbioru cen transakcyjnych nieruchomości podobnych, stanowiącego podstawę wyceny,



aktualizacja cen transakcyjnych na datę wyceny,



ustalenie cech rynkowych wpływających w sposób zasadniczy na zróżnicowanie cen na rynku
nieruchomości,



ocena wielkości wpływu cech rynkowych na zróżnicowanie cen transakcyjnych,



ustalenie zakresu skali ocen dla każdej z przyjętych cech rynkowych,



wybór do porównań ze zbioru transakcji, co najmniej trzech nieruchomości najbardziej podobnych pod
względem cech rynkowych do nieruchomości, stanowiącej przedmiot wyceny, z ich opisem i charakterystyką,



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



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



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



obliczenie wartości jednostkowej wycenianej nieruchomości jako średniej arytmetycznej z cen
transakcyjnych skorygowanych, uzyskanych z porównań w poszczególnych parach, lub średniej ważonej,
jeśli wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana, określenie wartości wycenianej nieruchomości
na podstawie iloczynu wartości jednostkowej i liczby jednostek porównawczych (np. m2 powierzchni gruntu,
budynku czy lokalu).

Korekty wartości jednostkowych cen sprzedaży nieruchomości porównawczych przeprowadzono w oparciu o wagi
cech odzwierciedlające preferencje nabywców. Informacje te pochodzą ze źródeł wymienionych w punkcie 6.2.4.
Zgodnie z powyższym, dla potrzeb określenia wartości rynkowej nieruchomości zastosowano podejście
porównawcze, metodę porównywania parami, stosując jako jednostkę porównawczą – powierzchnię lokalu.
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Założenia i uwarunkowania do wyceny

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu nieruchomości oraz stanu rynku, sformułowano następujące założenia:
1. Szacowana położona jest w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, na wyspie, która nie posiada prawnie
zapewnionego dostępu do drogi publicznej (pieszego jak i kołowego).
2. W przypadku szacowanej nieruchomości istnieje możliwość korzystania z dostępu do linii brzegowej.
3. Wszystkie nieruchomości zlokalizowane na obszarze wyspy korzystają z dostępu pieszego poprzez kładkę
technologiczną na śluzie Szczytniki.
4. Nieruchomości stanowiące materiał porównawczy nie wykazywały atrakcyjności lokalizacyjnej zbliżonej
charakterem do nieruchomości szacowanej. Podobnie nie wykazywały, utrudnień w dostępie do drogi
publicznej.
5. Położenie nieruchomości na wyspie nadaje przedmiotowej nieruchomości unikatowy charakter, w związku z
czym przyjęto założenie, że dla potencjalnego nabywcy nieruchomości fakt braku dostępu do drogi
kompensowany jest atrakcyjnym położeniem na wyspie i zadecydowano o niedokonywaniu żadnych korekt
w związku z tymi atrybutami nieruchomości.
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OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Określenia wartości dokonano w oparciu o dane i wnioski przedstawione w analizie rynku oraz zgodnie ze sposobem
przedstawionym w punkcie 8.
8.1

Zestawienie transakcji przyjętych do wyceny

Dane użyte do procesu wyceny przedstawiono w punkcie 6.2.3 niniejszego opracowania.
8.2

Ustalenie zakresu kwotowego dla przyjętych cech rynkowych

W zbiorze cen jednostkowych zanotowano:
L.p. Parametr
Ozn.
Wartość
1 Minimalna
Min
1062,99
2 Średnia
Śr
1912,94
3 Maksymalna
Max
3291,45
4 Mediana
Med.
1677,85
5 Dominanta
Dom
1750,00
6 Ilość cech
IC
7
7 Delta
delta
2228,46
Tabela 4 Parametry statystyczne próbki do szacowania

Na podstawie poniższych parametrów określono wpływ poszczególnych cech rynkowych na kształtowanie się cen.
Wartości cech

Waga
15%

Zakres kwotowy
[zł/m2]
334,2690

2 Ekspozycja

20%

3 Wielkość budynku
4 Stan techniczny budynku

L.p.
Nazwa cechy
1 Lokalizacja ogólna

max

wyc

Korekta jedn.
[zł/m2]
167,1345
222,8460

0

2

2

Ilość stanów
3

445,6920

0

2

0

3

25%

557,1150

105

941

235,63

837

0,6664

20%

445,6920

0

2

2

3

222,8460

5 Zagospodarowanie terenu

5%

111,4230

1

3

0

3

55,7115

6 Rodzaj prawa

5%

111,4230

0

1

0

2

111,4230

25%

557,1150

2

10

3,2

9

69,6394

115%

2562,73

7 Wsp. zabudowy

min

Tabela 5 Zakres kwotowy dla poszczególnych cech rynkowych

Sumaryczna wartość przyjętych do oszacowania wag wykracza poza zmienność obserwowanych cen. W związku z
powyższym przyjęto ekstrapolację przedziału zmienności cen tak aby poprawnie odzwierciedlić zróżnicowanie cech
rynkowych przyjętej próbki danych (zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny – Nota interpretacyjna NI
Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, punkt 6.5) .

8.3

Wybór obiektów do porównań oraz określenie skorygowanej ceny jednostkowej

Do określenia wartości nieruchomości szacowanej wytypowano poniższe nieruchomości, gdyż są one najbardziej
podobne pod względem najbardziej istotnych cech rynkowych.
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Przedstawione poniżej numery ID odnoszą się do tabeli zestawiającej transakcje przyjęte do wyceny. Poniżej
przedstawiono szczegółowe informacje o obiektach porównawczych:

Informacje o obiektach porównawczych
A
Data umowy
B
C

Obręb
Ulica

D

Forma sprzedazy

E

Forma własności

F

Powierzchnia m2

G

Cena netto

Obliczenie poprawek z porównań
L.p. Nazwa cechy

Waga

Wyceniany
-

Zakres
kwot.
[zł/m2]

A - id:6
2017-12-29

B - id:11
2016-12-27

C - id:15
2016-06-13

D - id:18
2016-03-31

E - id:21
2016-01-05

Plac Grunwaldzki

Kleczków

Grabiszyn

Plac Grunwaldzki

Karłowice

Jagodno

Wyb. Wyspiańskiego

Pl. Staszica

Grabiszyńska

Bujwida

Milicka

Buforowa

wolnorynkowa

wolnorynkowa

wolnorynkowa

wolnorynkowa

wolnorynkowa

wolnorynkowa

użytkowanie
wieczyste
235,63

użytkowanie
wieczyste
1433

1622

użytkowanie
wieczyste
1907

użytkowanie
wieczyste
1053

-

970000

900000

729000

850000

820000

Wyceniany

A - id:6

B - id:11

C - id:15

D - id:18

E - id:21

Cecha

własność

Cecha Poprawka

Cecha Poprawka

Cecha Poprawka

własność
2510

Cecha Poprawka

Cecha Poprawka

1 Lokalizacja ogólna

15%

334,27

2

1

167,13

2

0,00

2

0,00

2

0,00

1

167,13

2 Ekspozycja

20%

445,69

0

0

0,00

1

-222,85

0

0,00

2

-445,69

300,00 426,6
445,69
1
-111,42
3
0,00
0
29,20 2,468
663,46
1 062,99
1 726,45

127,26
222,85
-167,13
0,00
50,95
-211,77
1 992,50
1 780,73

2
249,1
2
1
1
10,08

-445,69
9,00
0,00
-55,71
-111,42
-478,77
-915,47

3 Wielkość budynku
4 Stan techniczny budynku
5 Zagospodarowanie terenu
6 Rodzaj prawa
7 Wsp. zabudowy
Razem

25%
20%
5%
5%
25%
115%

235,63
557,12
2
445,69
0
111,42
0
111,42
3,2
557,12
2562,73 Suma poprawek
Ceny nominalne
Wartości cząstkowe

676,3
1
1
0
2,119

293,64
288
222,85
2
-55,71
1
0,00
1
75,28 5,632
703,19
1 434,36
2 137,55

34,90 685,8
0,00
0
-55,71
2
-111,42
0
-169,36 2,781
-524,44
3 125,00
2 600,56

3 291,45
2 375,98

2 124,26

Wartość uśredniona

Tabela 6 Informacje o obiektach porównawczych oraz obliczenie poprawek z porównań

8.4

Określenie wartości rynkowej nieruchomości
Wartość jednostk. [zł/m2]
Ilość jednostek

2124,26
235,63

Wartość [zł]

500 539

słownie: pięćset tys. pięćset trzydzieści dziewięć zł 0/100

Wartość zaokr [zł]

500 000

słownie: pięćset tys. zł 0/100

Wartość rynkowa nieruchomości: 500 tys. zł.
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WYNIK KOŃCOWY WYCENY WRAZ Z UZASADNIENIEM

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, bliżej określonej w punkcie 1.1. według
stanu na dzień wizji lokalnej na dzień 2019-04-02 oraz poziomu cen na dzień 2019-04-16, wynosi:

WR = 500.000 zł (2.124 zł/m2)
słownie złotych: pięćset tysięcy złotych

Wynik końcowy ustalający wartość nieruchomości uzyskano stosując podejście porównawcze metodę porównywania
parami, jako metodę wyceny najbardziej adekwatną do założonego celu wyceny i zasobu dostępnych informacji, jakimi
dysponowano przy sporządzaniu operatu szacunkowego.
Określona w wyniku szacowania wartość nieruchomości mieści się w granicach cen możliwych do uzyskania na rynku
lokalnym.
Uwzględniając charakter nieruchomości oraz jej cechy szczególne (położenie na wyspie oraz związany z tym brak
dostępu komunikacyjnego do drogi publicznej), a także stan rynku nieruchomości i zawieranych na nim transakcji,
stwierdzono, że przyjęta metodologia wyceny w najlepszy sposób odzwierciedla wartość przedmiotowej
nieruchomości.

Sporządził, dnia 2019-04-16
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10 KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA


Podstawę do określenia stanu prawnego nieruchomości stanowił odpis z księgi wieczystej
WR1K/00277437/4 z dnia 2019-04-12;



Autor opracowania nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ukryte wady lub błędy w przedstawionej
dokumentacji prawnej i technicznej nieruchomości.



Operat szacunkowy może być wykorzystany do celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy
od daty jego sporządzenia, chyba, że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych, zmiana przeznaczenia
nieruchomości lub istotne zmiany relacji popytu i podaży na rynku.



Rzeczoznawca majątkowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie operatu bez jego zgody przez
osoby trzecie i do innego celu niż określonego w punkcie 2 niniejszego operatu.



Operat zawiera 36 ponumerowanych stron oraz załączniki wymienione w pkt. 12.

11 ZAŁĄCZNIKI
Zał 1. Wydruk elektronicznej księgi wieczystej nr WR1K/00277437/4 prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków dla przedmiotowej nieruchomości z dnia 201904-12;
Zał 2. Uproszczony wypis z rejestru gruntów wg stanu z dnia 2019-03-27;
Zał 3. Wypis z kartoteki budynków wg stanu z dnia 2019-03-27;
Zał 4. Kopia mapy ewidencyjnej wg stanu z dnia 2019-03-27;
Zał 5. Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej przedsiębiorcy w zakresie czynności
rzeczoznawstwa majątkowego (wymóg art. 175 ust. 4a ugn);
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