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Określenie 

nieruchomości 

 
 

Przedmiotem wyceny jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 244/23 o powierzchni: 

0,7020 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Elgiszewo, 

obręb Elgiszewo, gmina Ciechocin, powiat golubsko – dobrzyński, 

województwo kujawsko-pomorskie. Dla szacowanej nieruchomości 

urządzona jest Księga Wieczysta nr TO1G/00020281/7 prowadzona przez 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu Dobrzyniu. 

Rodzaj nieruchomości  Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

 

Opis 

nieruchomości 

Przedmiotowa działka gruntu o nr 244/23 o powierzchni 0,7020ha jest 

niezabudowana, stanowi grunty o przeznaczeniu w studium na cele 

zabudowy gospodarczej. Kształt działki to wielobok nieutrudniający 

zagospodarowania. Lokalizacja dobra, dostępność komunikacyjna dobra. 

Teren porośnięty samosiejkami, nieogrodzony i nieużytkowany.      

Podmioty którym przysługują 
prawa do nieruchomości  

  

Właściciel: 

Skarb Państwa  
 

Użytkownik wieczysty: 
"UNIPET" SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU  

 

Cel wyceny 
 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości w celu 

sprzedaży. 

Data na którą określono  wartość nieruchomości 17 marca 2020r. 

 

Określenie wartości 

rynkowej  

 

74 600  zł 
 

słownie:  siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset  złotych  
 

Data sporządzenia  

operatu szacunkowego 

 

17 marca 2020r. 

 

Opracował:   
mgr inż. Jarosław Jewiak 

                                                                                        

               

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

(pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego 
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1. Przedmiot i zakres wyceny. 
 

Przedmiotem wyceny jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej stanowiącej działkę nr 244/23 o powierzchni: 0,7020 ha. Nieruchomość 
zlokalizowana jest w miejscowości Elgiszewo, obręb Elgiszewo, gmina Ciechocin, powiat 

golubsko – dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie. Dla szacowanej nieruchomości 

urządzona jest Księga Wieczysta nr TO1G/00020281/7 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu Dobrzyniu. 
 

2. Cel wyceny. 
 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży. Operat 

szacunkowy może być wykorzystany tylko i wyłącznie w tym celu.  
 

3. Podstawy opracowania operatu szacunkowego. 
 

3.1. Podstawy formalne. 
 

Operat wykonano na zlecenie Syndyka Masy Upadłościowej przedsiębiorstwa KARO – Biuro 

Handlu Zagranicznego Sp. Z o.o. w upadłości  do wykonania  

Przez, 

Biuro Obsługi Nieruchomości „BON” Jarosław Jewiak ul. Odrodzenia 3/13; 87-100 Toruń do 

wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inz. Jarosława Jewiaka nr upr. 2965. 
 

3.2. Podstawy materialno - prawne. 
 

 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018, 

poz. 121 z dnia 15.01.2018r.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie wyceny nieruchomości i trybu 

sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 165, poz. 985.) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 roku z 

późniejszymi zmianami);  

 

Oraz podstawy normatywne: 

 Powszechne Krajowe Zasady wyceny 

 Nota Interpretacyjna: zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości 

 

3.3. Podstawy metodologiczne. 
 

 M. Prystupa – „Wycena mienia poradnik menedżera” Centrum Informacji Menedżera. 

Warszawa 2001, 

 S. Źróbek, M. Bełej – „Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości”. Educaterra, 

Olsztyn 2000, 

 R. Cymerman, A. Hopfer - „System zasady i procedury szacowania nieruchomości”. PFRM, 

Warszawa 2012, 

 E. Kucharska - Stasiak - „Nieruchomość w gospodarce rynkowej”. Wydawnictwo PWN. 

Warszawa 2012 

 Gospodarka nieruchomościami. Zbiór przepisów dla rzeczoznawców majątkowych – J. 

Dydenko Oficyna., Warszawa 2009, 

 „Wycena”, kwartalnik  Educaterra Sp. z o.o. Olsztyn. 2000-2019.   
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3.4. Źródła danych merytorycznych. 
 

 KW TO1G/00020281/7.  

 Oględziny nieruchomości dnia 15 marca 2020r., 

 Wypis z rejestru gruntów, 

 Mapa z ewidencji gruntów, 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/Studium gminy Ciechocin,   

 Przegląd aktów notarialnych kupna - sprzedaży nieruchomości na terenie powiatu golubsko – 

dobrzyńskiego   

 Wywiad terenowy, 

 Informacje z literatury fachowej dotyczące trendów w obrocie nieruchomościami na danym 

terenie, 

 Informacje uzyskane od zamawiającego, 

 Informacje własne z biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 

 Własne badania rynku i baza danych cen nieruchomości, 

 Strony internetowe województwa kujawsko-pomorskiego, w tym powiatu golubsko – 

dobrzyńskiego 

 Geoportal.gov.pl 

 Statystyka publiczna i opracowania GUS. 
 

4.  Określenie dat istotnych dla operatu szacunkowego. 
 

 Data sporządzenia wyceny:          17 marca 2020r.  

 Data, na którą określono wartość  przedmiotu wyceny:      17 marca 2020r.  

 Data, na którą określono i  uwzględniono  

      w wycenie stan przedmiotu wyceny:                    17 marca 2020r.  

 Data dokonania oględzin nieruchomości:                             15 marca 2020r.  
 

5. Opis i określenie stanu nieruchomości. 
 

5.1. Stan prawny. 
 

Stan prawny nieruchomości ustalono w oparciu o badanie księgi wieczystej nr TO1G/00020281/7 

w dniu 17 marca 2020r. prowadzonej dla wycenianej nieruchomości przez Sąd Rejonowy w 

Golubiu – Dobrzyniu. Księga wieczysta zawiera następujące wpisy: 
 

DZIAŁ I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer bieżący nieruchomości 1 1 

 

Działki ewidencyjne 

Lp. 1. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer działki 244/23 1 

Położenie (numer porządkowy / 
województwo, gmina, miejscowość) 

Lp. 
1. 

1 KUJAWSKO-POMORSKIE, CIECHOCIN, ELGISZEWO 
 

Sposób korzystania UŻYTKI KOPALNE 

Przyłączenie (numer księgi wieczystej, z której 
odłączono działkę, obszar) 

/ 00015964 / , 0,7030 HA 
 

 

 
Nr 
podstawy 
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wpisu 

Obszar całej nieruchomości 0,7030 HA 1 

 

DZIAŁ I-SP - SPIS PRAW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ 

 

Prawo użytkowania wieczystego 

 

Nr 
podstawy 
wpisu 

Okres użytkowania 2089-12-05 --- 

Sposób korzystania DZIAŁKA GRUNTU W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM 

 

DZIAŁ II - WŁASNOŚĆ 

 

Właściciele 

 

Lp. 1. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Lista wskazań udziałów w prawie (numer 
udziału w prawie/ wielkość udziału/rodzaj 
wspólności) 

Lp. 
1. 

1 1 /1 ---2 

Skarb Państwa (Nazwa) SKARB PAŃSTWA 

 

Użytkownicy wieczyści 

 

 

Nr 
podstawy 
wpisu 

Napis WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 3, 4 

 

Lp. 1. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Lista wskazań udziałów w prawie (numer 
udziału w prawie/ wielkość udziału/rodzaj 
wspólności) 

Lp. 
1. 

1 1 /1 ---3, 4 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niebędąca osobą prawną (Nazwa) 

"UNIPET" SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU 
 

 

DZIAŁ III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA 

 

Lp. 1. --- 
Nr 
podstawy 
wpisu 

Numer wpisu 1 5, 6, 7 

Napis WPISY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 

Rodzaj wpisu OSTRZEŻENIE 

Treść wpisu 

OSTRZEŻENIE O TOCZĄCEJ SIĘ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI W 
SPRAWIE KM 289/11 NA PODSTAWIE WNIOSKU WIERZYCIELA 
"UNIBAX" TORUŃ ORAZ W SPRAWIE KM 1272/11 Z WNIOSKU 
WIERZYCIELA UNIBAX SPÓŁKA Z O.O. W TORUNIU, W SPRAWIE KM 
1632/11 NA PODSTAWIE WNIOSKU WIERZYCIELA ZAKŁADY 
CHEMICZNE I TWORZYW SZTUCZNYCH "BORYSZEW" S.A. 

 

Rodzaj zmiany Lp. 
1. 

W POLU 3.4.1.2 DOPISANO: "ORAZ W SPRAWIE KM 1272/11 Z 
WNIOSKU WIERZYCIELA UNIBAX SPÓŁKA Z O.O. W TORUNIU".  

Lp. 
2. 

W POLU 3.4.1.2 DOPISANO: ,,W SPRAWIE KM 1632/11 NA 
PODSTAWIE WNIOSKU WIERZYCIELA ZAKŁADY CHEMICZNE I 
TWORZYW SZTUCZNYCH "BORYSZEW" S.A. 
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Inna osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba) 

Lp. 
1. 

"UNIBAX", TORUŃ 
 

Inna osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba) 

Lp. 
2. 

UNIBAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
TORUŃ  

Inna osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niebędąca osobą 
prawną (nazwa, siedziba) 

Lp. 
3. 

ZAKŁADY CHEMICZNE I TWORZYW SZTUCZNYCH ,,BORYSZEW" 
S.A., SOCHACZEW  

 

DZIAŁ IV - HIPOTEKA 

BRAK WPISÓW 

 

 

5.2. Oznaczenie w ewidencji gruntów. 
 

Jednostka ewidencyjna Ciechocin 

Obręb ewidencyjny Elgiszewo 0002  

Nr działki 244/23 

Powierzchnia gruntu łączna [ ha ] 0,7020 

Identyfikator działki  040502_2.0002.244/23 

Księga wieczysta TO1G/00020281/7 

 

 

5.3. Uwarunkowania planistyczne i ochronne. 
 

Dla wycenianej nieruchomości (działka nr 244/23 – obręb Elgiszewo, gmina Ciechocin nie 

obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.   

Zgodnie z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy” zatwierdzone uchwałą przez Radę Gminy Ciechocin Uchwałą Nr IX/39/03 z dnia 10 lipca 

2003r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ciechocin w/w teren położony jest w strefie predysponowanej do rozwoju działalności 

gospodarczej strefa R-P. 
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5.4. Opis nieruchomości. 
 

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Elgiszewo w obrębie 

ewidencyjnym Elgiszewo nr 0002, gmina Ciechocin, powiat golubsko – dobrzyński. Działka nr 

244/23 zlokalizowana jest na terenach rozproszonej zabudowy wiejskiej w odległości ok. 3,0 km 

od siedziby gminy Ciechocina i od około 10 km od siedziby Starostwa Powiatowego w Golubiu 

Dobrzyniu. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane po  kopalni 

kruszywa (żwirowni), nieużytki, tereny użytkowane rolniczo, tereny rozproszonej zabudowy 

jednorodzinnej oraz droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej nr 569. 

 

Opis działki gruntu: 
 

Działka o numerze ewidencyjnym 244/23 o powierzchni: 0,7020 ha położona jest w 

miejscowości Elgiszewo, gmina Ciechocin, powiat golubsko – dobrzyński. Kształt działki to 

prostokąt korzystny do zagospodarowania. Teren działki płaski. Działka jest nieogrodzona, 

niezagospodarowana, porośnięta roślinnością – zakrzaczenia oraz zadrzewienia – samosiejki 

drzew. Nieruchomość na dzień wyceny niewykorzystywana. Według zapisów Studium działka 

położona na obszarze przeznaczonym pod aktywizację działalności gospodarczej. Dostęp do 

działki na dzień wyceny możliwy bezpośrednio z drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej. 

Lokalizacja dobra, dostępność komunikacyjna dobra.  

 

  
    

 Widok satelitarny na działkę nr 244/23    
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6. Przedstawienie sposobu wyceny. 

6.1. Wskazanie rodzaju określanej wartości. 
 

Zgodnie z przyjętym celem wyceny określono wartość rynkową nieruchomości (WR) określoną w 

Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny. Tak rozumiana wartość rynkowa oznacza, że 

nieruchomość będzie nadal wykorzystywana zgodnie z aktualnym sposobem jej użytkowania. 
 

6.2. Wybór podejścia, metody i techniki wyceny. 
 

Biorąc pod uwagę przepisy prawne, rodzaj nieruchomości oraz dostępność  danych z lokalnego 

rynku nieruchomości, o cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych do nieruchomości 

będącej przedmiotem wyceny, jej wartość określono przy zastosowaniu podejścia porównawczego,  

metody porównywania parami. Podejście porównawcze polega na określeniu wartości 

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

podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Zastosowano następującą procedurę 
postępowania: 

- zdefiniowano rynek lokalny, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość, 
- określono cechy rynkowe wpływające na wysokość ceny na rynku lokalnym wraz z oceną 

wpływu poszczególnych cech na ceny, 

- dokonano charakterystyki wycenianej nieruchomości,  

- dokonano wyboru 3 nieruchomości porównawczych o znanych cenach i cechach, 

- skorygowano ceny 1 m
2
 powierzchni gruntu ze względu na zmianę poziomu cen wskutek 

upływu czasu, 

- dokonano wyboru cech różniących dla poszczególnych par, 

- zestawiono parami nieruchomość wycenianą z nieruchomościami porównawczymi,  

- określono różnice pomiędzy nieruchomością wycenianą, a nieruchomościami porównawczymi, 

- ustalono wartość 1 m
2
 powierzchni gruntu w zależności od ceny nieruchomości sprzedanej oraz 

od różnic pomiędzy cenami w każdej parze porównawczej, 

- ustalono ostateczną wartość 1 m
2
 powierzchni gruntu jako średnią z wartości uzyskanych z 

porównań  w  poszczególnych parach. 

- ustalono wartość wycenianej nieruchomości przez przemnożenie wartości 1 m
2
 powierzchni   

gruntu przez jego powierzchnię.  
 

7.  Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości. 
 

Dla potrzeb wyceny określono: 
 

 rynek nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudowę. 
 obszar rynku: rynek powiatu golubsko – dobrzyńskiego, w szczególności gmina Ciechocin, 

 okres badania cen:  od 2018r. do 2020r. 
 

Powiat golubsko-dobrzyński –powiat w Polsce (we wschodniej części województwa 

kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego 

siedzibą jest miasto Golub-Dobrzyń. Gmina Zbójno jest typowo rolniczą gmina powiaty 

golubskiego. W 16 sołectwach na obszarze 8,4 tys. ha zamieszkują producenci płodów rolnych, a 

grunty rolne są własnością indywidualną.  Produkcja rolnicza obejmuje głównie zboże, mięso, 

buraki cukrowe i mleko. W gminie nie ma zakładów przemysłowych, natomiast wysokie 

wskaźniki produkcyjne sprzyjają rozwijaniu zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i taką 
ofertę gospodarze gminy kierują do potencjalnych inwestorów. Na terenie gminy, liczącej 4,7 tys. 

mieszkańców, funkcjonuje bank spółdzielczy, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 

szkoły podstawowe, przedszkola, biblioteka, ośrodki zdrowia, remizy strażackie, lecznica zwierząt. 
80 proc. gospodarstw korzysta z sieci wodociągowej, a 25 proc. z łączności telefonicznej.  Walory 

krajobrazowe i bogactwo środowiska przyrodniczego stanowią o atrakcyjności turystycznej gminy. 

Centralna i wschodnia część położona jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Drumliny 
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Zbójeńskie". Obiektem ochrony są unikalne formy morfologiczne, zwane drumlinami, dominujące 

elementy krajobrazu tej część Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Rejon krajobrazowo-turystyczny tworzą 
dolina rzeki Ruziec oraz zespół jezior Działyńskie - Wielgie. Warte zwiedzenia są zabytki 

architektoniczne, jak np. kościół w Działyniu z początków XVII w., albo zespół klasztorny 

karmelitów i "Grodzisko" (obecnie kalwaria) w Oborach (z cennym zabytkiem sakralnym - Pietą 
Oborską). Ponadto, zespół dworski w Wielgiem, pałac w Zbójnie z otaczającymi je parkami oraz 

młyn wodny w Rużu. Zagospodarowanie bazy turystyczno-wypoczynkowej nad jeziorem Rudusk 

w Zbójnie jest ofertą dla inwestorów. Gmina swoim zasięgiem obejmuje następujące wsie: 

Adamki, Ciepień, Działyń, Klonowo, Łukaszewo, Obory, Podolina, Rudusk, Rembiocha, Ruże, 

Sitno, Wielgie, Wojnowo, Zbójenko, Zbójno, Zosin. 
 

Ciechocin – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-

dobrzyńskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie toruńskim. Siedzibą 
gminy jest Ciechocin. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwały 3983 osoby 
 

                Wartość rynkową nieruchomości jest rozumianą jako przewidywaną cenę możliwą do 

uzyskania na wolnym rynku nieruchomości tego samego rodzaju określona przy uwzględnieniu 

aktualnie kształtujących się cen w obrocie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi 

przeznaczonymi pod funkcję rolną w strefie oznaczonej w studium jako predysponowana do 

rozwoju gospodarczego. Rynek tych nieruchomości jest średnio rozwinięty na terenie gminy 

Elgiszewo i gminy Ciechocin, gdzie w ciągu lat 2017-2020 zanotowano kilka transakcji kupna-

sprzedaży takich nieruchomości w tym zaledwie kilka bardzo podobnych do nieruchomości 

szacowanej, dlatego rynek rozszerzono o transakcje z całego powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego.  

Rozpiętość cenowa na rynku działek przeznaczonych pod funkcję rolną, w zależności od cech 

różniących poszczególne nieruchomości, m.in. lokalizację, powierzchnię fizyczną działki, kształt, 

bonitację, uzbrojenie oraz dojazd itp. jest dość duża. Ceny gruntów o funkcji rolnej w strefie 

oznaczonej w studium jako predysponowana do rozwoju gospodarczego okresie lat  w 2017-2020 

kształtowały się na poziomie od około 21 zł/m
2
 do ok. 35 zł/m

2
 powierzchni fizycznej. Transakcje 

te dotyczyły głównie działek o powierzchniach od 1000 do 2000 m
2
 na prawie własności. Na 

całym badanym rynku nie znaleziono żadnej transakcji sprzedaży gruntów na prawie użytkowania 

wieczystego. W związku z powyższym do wyceny przyjęto nieruchomości na prawie własności a 

ich ceny transakcyjne skorygowano o rynkowy współczynnik zmiany cen. Ze względu na brak 

możliwości wykonania analizy na nieruchomościach z powiatu gdzie zlokalizowana jest 

wyceniana nieruchomość taką analizę przeprowadzono na nieruchomościach z terenu miasta 

Torunia 
 

Data 
transakcji 

Miasto/G
mina 

Obręb Ulica Nr działki(ek) Cena działek 
Pow. 

działek 
Cena 1 
mkw 

Rodzaj 
nabywanego 

prawa 

2019-04-17 Toruń 44 Równinna  123/17, 123/15 207 000,02 zł 1 682   123,07 zł u. wieczyste 

2018-08-02 Toruń 56 Targowa 188/2, 185/1 1 880 000,00 zł 8 666   216,94 zł u. wieczyste 

2018-11-15 Toruń 45 
ul. Stanisława 

Szymanowskiego 
220/9 340 000,00 zł 2 336   145,55 zł u. wieczyste 

średnia wartość 161,85 zł u. wieczyste 

2018-08-20 Toruń 53 Sieradzka  288/24 364 000   1 450   251,03   własność 

2019-04-03 Toruń 68 Włocławska  413/3 253 000,00 zł 1 505   168,11 zł własność 

2018-08-01 Toruń 45   15/21 1 640 200,00 zł 8 201   200,00 zł własność 

2019-01-16 Toruń 46   72/16 1 212 000,00 zł 5 742   211,08 zł własność 

średnia wartość 207,55 zł własność 
średnio rynkowy współczynnik różnicy wartości prawa UW w stosunku do wartości prawa własności 78% UW/Wł 

 

Jak wynika z analizy średnio rynkowy współczynnik różnicy wartości prawa UW w stosunku do 

wartości prawa własności wynosi 78% 
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  Do dalszej analizy i wyceny nieruchomości przyjęto transakcje gruntów jak najbardziej 

podobnych do wycenianych.  

            Analiza aktów notarialnych upoważnia do stwierdzenia, że ceny jednostkowe i popyt 

wykazują tendencję spadkową w przypadku słabej bonitacji, utrudnień w uprawie, słabym stanie 

technicznym budynków (w przypadku nieruchomości gruntowych zabudowanych), położenia w 

dużej odległości od centrum miejscowości i ciągów komunikacyjnych. W wyniku szczegółowej 

analizy rynku lokalnego, podobnych rynków równoległych, w tym wywiadów przeprowadzonych 

w agencjach obrotu nieruchomościami w zakresie preferencji nabywców  nieruchomości przyjęto 

następujące cechy rynkowe:  

 

Dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę 
 

 lokalizacja, 

 wielkość działki, 

 utrudnienia w zagospodarowaniu 

 dostępność komunikacyjna. 
 

8. Określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny. 

8.1. Analiza transakcji porównawczych. 
 

Oszacowanie wartości gruntu   
 

W celu określenia wartości nieruchomości zebrano informacje o zaistniałych na rynku lokalnym 

transakcjach dotyczących podobnych nieruchomości. Za jednostkę porównawczą do analiz 

przyjęto cenę 1 m
2
 powierzchni gruntu, gdyż ona decyduje o wartości całej nieruchomości. Do 

przeprowadzenia analiz przyjęto nieruchomości o podobnych walorach. Wycenie podlega grunt 

przeznaczony pod zabudowę o powierzchni: 0,7020 ha.  
 

L.p. Miejscowość
Data 

transakcji
Pow. [m2] Cena Cena 1m2

Cena 1m2 

zaktualizow

ana

Cena 1m2 

skorygowani

a 

współczynni

kiem UW/W

1 Małszyce 02.08.2018 1614 36 500,00 zł      22,61 zł      22,61 zł             17,64 zł 

2 Małszyce 30.08.2018 1308 39 240,00 zł      30,00 zł      30,00 zł             23,40 zł 

3 Elgiszewo 03.10.2019 1624 56 840,00 zł      35,00 zł      35,00 zł             27,30 zł 

4 Małszyce 03.01.2019 1107 25 000,00 zł      22,58 zł      22,58 zł             17,62 zł 

5 Elgiszewo 19.02.2019 1613 40 325,00 zł      25,00 zł      25,00 zł             19,50 zł 

6 Małszyce 29.03.2019 691 15 000,00 zł      21,71 zł      21,71 zł             16,93 zł 

7 Elgiszewo 27.02.2019 1787 50 000,00 zł      27,98 zł      27,98 zł             21,82 zł 

8 Małszyce 07.03.2019 691 20 000,00 zł      28,94 zł      28,94 zł             22,58 zł 

9 Małszyce 05.04.2019 793 23 500,00 zł      29,63 zł      29,63 zł             23,11 zł 

10 Małszyce 07.05.2019 793 25 800,00 zł      32,53 zł      32,53 zł             25,38 zł 

11 Ciechocin 13-06-2018 5089 50 000,00 zł      9,83 zł        9,83 zł                 7,66 zł 

12 Morgowo 17-07-2018 8498 60 000,00 zł      7,06 zł        7,06 zł                 5,51 zł 

13 Świetosław 15-05-2018 21477 140 000,00 zł    6,52 zł        6,52 zł                 5,08 zł 

14 Małszyce 20-02-2019 2305 40 000,00 zł      17,35 zł      17,35 zł             13,54 zł 

6,52 zł 5,08 zł

22,63 zł 17,65 zł

35,00 zł 27,30 zł

28,48 zł 22,22 złDelta C

Cena maksymalna:

Cena średnia:

Cena minimalna:

 
 

 

W powyższej tabeli zestawiono transakcje działek o powierzchniach od 0,0700 ha do 2,1 ha  ,a 

poziom ich cen waha się w przedziale od 5,5 – 35 zł/ m
2
. W związku z dużą rozbieżnością cenowa 
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dokonano analizę wpływu wielkości działki na wartość w formie krzywej wielomianowej na 

podstawie danych reprezentatywnych z tabeli 
 

Data 

transakcji 
Pow. [m2] Cena Cena 1m2 

Cena 1m2 

zaktualizowana 

Cena 1m2 

skorygowania 

współczynnikiem 

UW/W 

02.08.2018 1614     36 500,00 zł       22,61 zł       22,61 zł       17,64 zł  

30.08.2018 1308     39 240,00 zł       30,00 zł       30,00 zł       23,40 zł  

27.02.2019 1787     50 000,00 zł       27,98 zł       27,98 zł       21,82 zł  

13-06-2018 5089     50 000,00 zł         9,83 zł         9,83 zł         7,66 zł  

17-07-2018 8498     60 000,00 zł         7,06 zł         7,06 zł         5,51 zł  

15-05-2018 21477   140 000,00 zł         6,52 zł         6,52 zł         5,08 zł  

20-02-2019 2305     40 000,00 zł       17,35 zł       17,35 zł       13,54 zł  
 

 
 

Jak wynika z krzywej wartość działki o powierzchni około 0,7000 ha powinna wynosić około 11 zł/m
2
 

 

Z powyższego zbioru transakcji do porównań wybrano następujące: 1, 11, 14. 
 

L.p. Miejscowość
Data 

transakcji
Pow. [m2] Cena Cena 1m2

Cena 1m2 

zaktualizowan

a

Cena 1m2 

skorygowania 

współczynniki

em UW/W

1 Małszyce 02.08.2018 1614 36 500,00 zł 22,61 zł 22,61 zł 17,64 zł

11 Ciechocin 13-06-2018 5089 50 000,00 zł 9,83 zł 9,83 zł 7,66 zł

14 Małszyce 20-02-2019 2305 40 000,00 zł 17,35 zł 17,35 zł 13,54 zł

9,83 zł 7,66 zł

16,60 zł 12,95 zł

22,61 zł 17,64 zł

12,79 zł 9,98 złDelta C

Cena minimalna:

Cena średnia:

Cena maksymalna:

 
 

Wartość rynkowa 1 m
2
 powierzchni gruntu na analizowanym rynku lokalnym zawiera się po 

przeliczeniu na wartości odpowiadające prawu użytkowania wieczystego pomiędzy ceną 
minimalną (7,66 zł/m

2
) i ceną maksymalną (17,64 zł/ m

2
). 

 

Delta C (∆C) = C max - Cmin = 17,64 zł/m2 - 7,66 zł/m2 = 9,98 zł/m2  
 

Przyjęte wagi poszczególnych cech rynkowych oraz zakresy kwotowe przedstawiono w poniższej 

tabeli (zakresy kwotowe obliczono mnożąc procentowy udział poszczególnych cech przez Δ C): 
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Nr 

cechy
Nazwa cechy

Udział w całości                       

( waga cechy ) [%]

Zakres kwotowy               

[zł/m2 p.u.]

1 lokalizacja 30 2,99 zł

2 wielkość działki 20 2,00 zł

3 utrudnienia w zagospodarowaniu 20 2,00 zł

4 potencjał 20 2,00 zł

5 dostępność komunikacyjna 10 1,00 zł

100 9,98 złrazem  
 

8.1.    Charakterystyka rynku i nieruchomości w aspekcie cech rynkowych. 
 

 

Dla scharakteryzowania rynku przyjęto następującą klasyfikację cech rynkowych: 
 

 lokalizacja: średnia; dobra, bardzo dobra, 

 wielkość działki: duża (pow. 5000 m
2
), średnia (od 2000 m

2
 do 5000 m

2
), mała (do 2500 m

2
),  

 utrudnienia w zagospodarowaniu: (brak), działka płaska o niewielkiej deniwelacji bez 

zadrzewień , średnie: działka z niewielkim udziałem powierzchni o dużej deniwelacji , 

częściowo zadrzewiona  duże: działka o znacznych deniwelacjach terenu na znacznej 

powierzchni zadrzewiona   

 potencjał : mały – grunty rolne bez możliwości zmiany funkcji , średnie – grunty rolne z 

możliwością zmiany funkcji na zasadzie sąsiedztwa, dobre  -  grunty rolne położone w strefie 

predysponowanej do zmiany funkcji 

 dostępność komunikacyjna: średnia, dobra; bardzo dobra (kryterium stanowi odległości 

ważniejszych dróg tranzytowych regionu oraz jakość bezpośredniego dojazdu, dostępność 
różnorodnych form komunikacji zbiorowej, jakość dróg, możliwość parkowania); 

 

8.2.    Porównanie nieruchomości parami. 
 

1 17.03.2020
2

3

4 7020

5 Cechy rynkowe

Udział w 

całości       

(waga 

cechy) [%]

Zakres 

kwotowy 

[zł/m
2
]

Opis Opis
Poprawka 

[ zł/m
2
]

Opis
Poprawka 

[ zł/m
2
]

Opis
Poprawka     

[ zł/m
2
]

6 lokalizacja 30 2,99 zł dobra dobra 0,00 db 0,00 dobra 0,00

7 wielkość działki 20 2,00 zł duża mała -2,00 duża 0,00 mała -2,00

8
utrudnienia w 

zagospodarowani
20 2,00 zł duże małe -2,00 średnie -1,00 małe -2,00

9 potencjał 20 2,00 zł duzy duzy 0,00 mały 2,00 duży 0,00

10
dostępność 
komunikacyjna

10 1,00 zł dobra dobra 0,00 dobra 0,00 dobra 0,00

11 Suma poprawek 100 9,98 zł -3,99 1,00 -3,99

12

13

Wartość rynkowa 1 m2  gruntu po poprawkach 13,65 8,66 9,55

10,62
Wartość 1 m2

 
 gruntu liczona jako średnia arytmetyczna 

ważona [zł]

Powierzchnia gruntu [m2] 1614 5089 2305

Cena transakcyjna [zł/m2] 17,64 7,66 13,54

Cena transakcyjna skorygowana na datę 17,64 7,66 13,54

Data transakcji 02.08.2018 13-06-2018 20-02-2019

L.p. Opis
Obiekt 

wyceniany

Obiekty przyjęte do porównań
 A B C
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8.3.    Obliczenie wartości rynkowej. 
 

Wartość rynkową nieruchomości - gruntu (Wg) obliczono stosując następującą formułę: 
 

Wg = P x C 
gdzie: 

 

P – powierzchnia gruntu,   

C – wartość rynkowa 1m
2
 powierzchni gruntu (z tabeli). 

 
 

Wartość rynkowa  nieruchomości - gruntu (Wg) wynosi: 
 

 

Wg = 7 020 m2 x 10,62 zł/m2 = 74 552,40 zł przyjęto 74 600 zł
 

 

Określenie wartości nieruchomości przy sprzedaży szybkiej (wymuszonej) 
 

            Na podstawie analizy rynku stwierdzono, że na wartość  sprzedaży wymuszonej  

największy wpływ ma czas ekspozycji nieruchomości na rynku. W przypadku sprzedaży 

wymuszonej czas ekspozycji ograniczony jest do minimum i wynosi 3 – 5 miesięcy. Ponadto 

ekspozycja taka jest niepełna i ograniczona. Z uwagi na ten fakt osiągnięta przy takiej sprzedaży 

wartość będzie znacząco niższa od wartości rynkowej.  

 Sektor rynku nieruchomości w którym znajduje się wyceniana nieruchomość jest sektorem 

średnio dynamicznej sprzedaży co znaczy, że czas niezbędny do zbycia nieruchomości jest dość 
długi.   

 Przy określeniu wartości przy szybkiej sprzedaży zastosowano następujące wskaźniki: 
 

T – współczynnik spadku wartości spowodowany skróceniem czasu ekspozycji 
 

 T = 0,7-0,9 – czas ekspozycji krótki i bardzo krótki 

 T = 1,0  – czas ekspozycji typowy dla danego rodzaju nieruchomości 

 T = 1,1  – czas ekspozycji wydłużony przy zwiększonych nakładach na   

                                       promocję nieruchomości  
 

K – współczynnik spadku wartości związany z rodzajem nieruchomości: 
 

 K = 0,7– nieruchomości tereny przemysłowe i składowe 

 K = 0,8 – nieruchomości komercyjne  

 K = 0,9 – nieruchomości rolne 

 K = 1,0 – nieruchomości mieszkaniowe,  
 

Wartość wymuszonej sprzedaży określono ze wzoru: 

 

WWS =  WR x T x K 
 

WWS = 74 600 zł x 0,8 x 0,8 = 47 744 zł  ≈  47 700 zł 
 

            Na podstawie analizy rynku stwierdzono, że na wartość  sprzedaży likwidacyjnej 

największy wpływ ma również czas ekspozycji nieruchomości na rynku. W przypadku sprzedaży 

likwidacyjnej czas ekspozycji ograniczony jest do minimum i wynosi 1 - 3 miesięcy . Ponadto 

ekspozycja taka jest niepełna i ograniczona. Z uwagi na ten fakt osiągnięta przy takiej sprzedaży 

wartość będzie znacząco niższa od wartości rynkowej i waha się w przedziale  około 40-50% 
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wartości rynkowej . Przy określeniu poziomu wartości przy sprzedaży likwidacyjnej przyjęto 

współczynnik 0,5 

WLS = 74 600 zł x 0,5 = 43 805 zł  ≈  37 300 zł 
 

9.  Wynik końcowy wyceny. 
 

Wartość prawo własności użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

stanowiącej działkę nr 244/23 o powierzchni: 0,7020ha zlokalizowanej w miejscowości 

Elgiszewo, obręb Elgiszewo, gmina Ciechocin, powiat golubsko – dobrzyński, województwo 

kujawsko-pomorskie dla której urządzona jest Księga Wieczysta nr TO1G/00020281/7 

prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu Dobrzyniu, 

według stanu na dzień wyceny wynosi: 
 

W trybie sprzedaży rynkowej 
 

 

74 600  zł 
 

słownie:  siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset  złotych  
 

W trybie sprzedaży wymuszonej  

 
 

 

47 700  zł 
 

słownie:  czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych  

 

W trybie sprzedaży likwidacyjnej  
 

 

37 300  zł 
 

słownie:  trzydzieści siedem tysięcy siedemset złotych  

 

Określona w operacie szacunkowym wartość prawa użytkowania wieczystego jest wartością 
rynkową i ma swoje potwierdzenie w transakcjach rynkowych. W trakcie szacowania 

uwzględniono te cechy nieruchomości, które mają wpływ na jej wartość. Określona wartość 
rynkowa  wycenianej nieruchomości oscyluje w średnich granicach wartości rynkowych. Wartość 
ta może ulec zmianie w wyniku zmian koniunktury gospodarczej oraz zmian na rynku 

nieruchomości.  
 

10.    Klauzule i ustalenia dodatkowe. 
 

1.  Operat szacunkowy został sporządzony zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi 

rzeczoznawców majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 

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

można było stwierdzić w czasie oględzin nieruchomości, ani na podstawie dokumentów 

technicznych i prawnych. Przedstawione dokumenty i zawarty w nich stan prawny i techniczny 

uznano za wiarygodne i nie były one przedmiotem odrębnego dochodzenia. 

3.  Ustalona wartość rynkowa nieruchomości nie została zwiększona przez rzeczoznawcę o sumę 
odpowiadającą podatkom i opłatom (w tym  o podatek VAT), jakie potencjalny nabywca 

nieruchomości  będzie zobowiązany zapłacić w związku z jej nabyciem. 

4.  Operat szacunkowy może być wykorzystywany wyłącznie do celu, w jakim został sporządzony. 

5.  Operat szacunkowy nie może być publikowany w całości lub w części  w jakimkolwiek 

dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. 
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11. Załączniki. 
 

1. Wypis z ewidencji gruntów, 

2. Mapa z ewidencji gruntów,  

3. Mapa lokalizacji wycenianej nieruchomości. 
 

Operat zawiera 16 ponumerowanych stron. 
 

 

Operat szacunkowy sporządził: 

mgr inż. Jarosław Jewiak 

 

_______________________ 

(data, pieczęć i podpis rzeczoznawcy majątkowego ) 
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ZDJĘCIA SZACOWANEJ NIERUCHOMOŚCI 

   
 

   
 

MAPA LOKALIZACYJNA 
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