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Wyciąg z operatu szacunkowego 
Określenie 
nieruchomości: 

Przedmiotem wyceny jest prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej oraz prawo własności trzech budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
(inwestycja w budowie) stanowiących od gruntu przedmiot odrębnej 
własności w granicach działki o nr 45/4 AM – 4 obręb Księże Małe, Miasto 
Wrocław o powierzchni 3 427 m2. Nieruchomość znajduje się we Wrocławiu 
przy ulicy Rybnickiej i oznaczona jest numerami 18p,18r,18s.  

Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr WR1K/00048396/0 przez 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków. 

  

Opis nieruchomości: W niniejszym operacie wyceną objęto nieruchomość gruntową docelowo 
zabudowaną trzema budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi 
podpiwniczonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (inwestycja w budowie) 
w granicach działki o nr 45/4 AM – 4 obręb Księże Małe i powierzchni 3 427 
m2. Zgodnie z mpzp powyższa działka znajduje się na terenie oznaczonym 
jako 7MW i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 
Działka posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu. Konfiguracja terenu 
płaska, korzystna do zabudowy. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej 
działki stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami 
mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, rzeka Oława 
oraz budynki komercyjne. Wyceniana działka sąsiaduje od strony północnej 
z rzeką Oławą, od strony wschodniej i południowej z budynkami 
komercyjnymi, natomiast od strony zachodniej nieruchomość graniczy 
zabudową wielorodzinną I etapu budowy. Na dzień wizji lokalnej na działce 
45/4 AM-4 znajduje się w chwili obecnej rozpoczęta inwestycja 
deweloperska. Na pozostałej części nieruchomości działka pozostaje 
porośnięta trawami oraz zakrzaczeniami. Cały teren nieruchomości jest 
ogrodzony ogrodzeniem tymczasowym. 

  

Osoby, którym 
przysługują prawa do 
nieruchomości 

Właściciel nieruchomości: Skarb Państwa, udział 1/1. 

Użytkownik wieczysty: Matusewicz Development Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa, siedziba: Wrocław, REGON: 
02068267900000. 

  

Cel wyceny: Określenie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży w 
ramach zorganizowanej całości przedsiębiorstwa. 

  

Wartość nieruchomości: Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą (inwestycja w budowie) położonymi w granicach 
działki nr 45/4 AM – 4 obręb Księże Małe, Miasto Wrocław o powierzchni 
łącznej 3 427 m

2
  według stanu z dnia sporządzenia przedmiotowego 

operatu szacunkowego określona została w wysokości:  
4 274 000 zł netto 

słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące 
złotych 

  

Rodzaj wartości: Wartość rynkowa  

  

Data określenia 
wartości: 

30 maja 2018 roku 

  

Data sporządzenia 
operatu: 

30 maja 2018 roku  

  

Pieczęć i podpis 
rzeczoznawcy: 
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1. PRZEDMIOT WYCENY 

Przedmiotem wyceny jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

oraz prawo własności trzech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(inwestycja w budowie) stanowiących od gruntu przedmiot odrębnej własności w granicach 

działki o nr 45/4 AM – 4 obręb Księże Małe, Miasto Wrocław o powierzchni 3 427 m2. 

Nieruchomość znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Rybnickiej i oznaczona jest numerami 

18p,18r,18s.  

Dla nieruchomości prowadzona jest KW nr WR1K/00048396/0 przez IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków.  

Właściciel nieruchomości gruntowej: Skarb Państwa, udział 1/1. 

Użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel budynków: Matusewicz Development Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, siedziba: Wrocław, REGON: 

02068267900000. 

 

2. ZAKRES WYCENY 

Zakresem wyceny objęto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

oraz prawo własności trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (inwestycja w budowie) stanowiących od gruntu przedmiot odrębnej własności 

w granicach działki o nr 45/4 AM – 4 obręb Księże Małe, Miasto Wrocław o powierzchni 3427 

m2 według stanu z dnia wizji lokalnej – inwestycja w budowie. 

 

3. CEL WYCENY 

Określenie wartości rynkowej wyżej wymienionej nieruchomości dla potrzeb 

sprzedaży w ramach zorganizowanej całości przedsiębiorstwa.  

 

4. PODSTAWY FORMALNE WYCENY 

Umowa zawarta z Matusewicz Development sp. z o.o. sp. k. w restrukturyzacji, ul. 

Lwowska 40, 59-620 Gryfów Śląski dotycząca określeniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa 

Matusewicz Development sp. z o.o. sp. k. w restrukturyzacji, a także wyceny poszczególnych 

składników majątku (w tym analizowanej nieruchomości) dla potrzeb prowadzonego 

postępowania restrukturyzacyjnego.  
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5. PODSTAWY PRAWNE WYCENY 

Przy sporządzaniu niniejszego operatu szacunkowego korzystano z następujących aktów 

prawnych: 

a) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 

Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z dnia 14 grudnia 2016 roku). 

b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 

459 dnia z 9 lutego 2017 roku). 

c) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. 2016 

r. poz. 2171 z dnia 7 grudnia 2016 roku). 

d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie zasad 

wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U Nr: 207, poz. 

2109 z 2004 r.). 

e) Uchwała Nr LIV/3254/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w 

rejonie ulicy Kamiennogórskiej we Wrocławiu. 

 

6. ŹRÓDŁA DANYCH MERYTORYCZNYCH 

Przy sporządzeniu przedmiotowej wyceny korzystano z następujących źródeł informacji: 

a) Księga wieczysta o nr WR1K/00048396/0 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych  Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków. 

b) Wypis z rejestru gruntów sporządzony przez Biuro Katastru Miejskiego we Wrocławiu. 

c) Mapa ewidencyjna gruntów. 

d) Mapa zasadnicza terenu. 

e) Informacje o cenach transakcyjnych za zbycie nieruchomości podobnych ustalone na 

podstawie aktów notarialnych z Biura Katastru Miejskiego we Wrocławiu oraz własnej 

bazy danych, analizowano w szczególności rynek lokali mieszkalnych. 

f) Decyzja nr 301/11 z dnia 26 maja 2011 roku wydana przez Prezydenta Wrocławia 

przenosząca pozwolenie na budowę na rzecz Matusewicz Development Sp. z o.o. 

Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Rybnickiej 18. 

g) Decyzja nr 1248/2009 z dnia 10 lipca 2009 roku wydana przez Prezydenta Wrocławia 

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 

h) Decyzja nr 17/11 z dnia 14 kwietnia 2011 roku wydana przez Prezydenta Wrocławia 

zmieniająca decyzję nr 1248/2009 z dnia 10 lipca 2009 zatwierdzająca projekt 

budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę. 

i) Projekt architektoniczno – budowlany zespołu domów mieszkalnych wielorodzinnych 

z garażami podziemnymi 5, 45/4 AM – 4 obręb Księże Małe z listopada 2008 roku. 
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j) Oględziny nieruchomości przeprowadzone w dniu 23 maja 2018 roku 

k) Biuletyn cen Obiektów Budowlanych – Zeszyt nr 13/2017 wydany przez Ośrodek 

Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. – 

poziom cen I kwartał 2017 roku. 

l) Krajowe Standardy Wyceny – Podstawowe (KSWP) - uchwała Rady Krajowej Polskiej 

Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Nr 26/07 z dnia 12 grudnia 

2007 r. 

m) Krajowe Standardy Wyceny – Specjalistyczne (KSWS) - uchwała Rady Krajowej 

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Nr 26/07 z dnia 12 

grudnia 2007 r. 

n) Nota Interpretacyjna nr 1 – Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie 

nieruchomości 

 

7. DATY ISTOTNE DLA OPERATU 

Data sporządzenia wyceny:              30 maja 2018 roku 

Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny:          30 maja 2018 roku 

Data, na którą określono i uwzględniono  

stan prawny przedmiotu wyceny:                       30 maja 2018 roku 

Data dokonania oględzin nieruchomości:                  23 maja 2018 roku 

 

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 

Stan prawny nieruchomości określono w oparciu o księgę wieczystą  nr 

WR1K/00048396/0,  prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla 

Wrocławia – Krzyków oraz  w oparciu o wypis z rejestru gruntów sporządzony przez Biuro 

Katastru Miejskiego we Wrocławiu.  

 

Stan prawny wg KW nr WR1K/00048396/0 

Dział I-O – oznaczenie nieruchomości 

Działka nr: 45/4 

Obręb: Księże Małe 

Położenie: województwo dolnośląskie, powiat Miasto Wrocław, gmina Wrocław Miasto, 

miejscowość  Wrocław, dzielnica Krzyki 

Ulica: rybnicka 18P, 18R, 18S 

Sposób korzystania: Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane 

Obszar całej nieruchomości: 0,3427 ha    
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Dział I-Sp – spis praw związanych z własnością 

Działka w użytkowaniu wieczystym do 2089-12-05. 

   

Dział II – własność 

Właściciel nieruchomości: Skarb Państwa, udział 1/1. 

Użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków: Matusewicz Development Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, siedziba: Wrocław, REGON: 

02068267900000. 

Dział III – ciężary i ograniczenia  

Ograniczone prawo rzeczowe. Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu 

na rzecz spółki pod firmą Dolnośląska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i jej nabywcy lub nabywcy urządzeń 

doprowadzających lub odprowadzających gaz  polegająca na: 

- umożliwieniu ułożenia gazociągu niskiego/średniego ciśnienia pe de 0 125 oraz przyłącza 

gazowego niskiego/średniego ciśnienia pe de 0 40, 

- swobodnym dostępie osób uprawnionych przez spółkę pod firmą dolnośląska spółka 

gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i jej 

nabywcy lub nabywcy urządzeń doprowadzających lub odprowadzających gaz w celu 

użytkowania gazociągu, obsługi technicznej i wykonywania czynności związanych z 

eksploatacją, remontami i rozbudową tej sieci gazowej oraz zabudowy, składowania 

materiałów i nasadzeń drzew nad gazociągiem w odległości mniejszej niż 0,50 m od osi tego 

gazociągu, przy czym koszty utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności 

przesyłu i przywrócenia nieruchomości obciążonej do stanu poprzedniego obciążają 

przedsiębiorstwo gazownicze. Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca 

osobą prawną: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Spółka Z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością, Wrocław, 93284800700000 

 

Ograniczone prawo rzeczowe. Odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu 

polegająca na: 

1. Prawie do przeprowadzenia i utrzymywania sieci wodociągowej przez działkę nr 45/4, 

2. Prawie do korzystania i używania sieci wodociągowej zgodnie z jej przeznaczeniem i w 

zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania, 

3. Udostępnieniu działki nr 45/4 w celu wykonania czynności związanych z remontem, 

rozbudową, przebudową, konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci wodociągowej, 

4. Umożliwieniu dojazdu do sieci wodociągowej, pracy ciężkiego sprzętu i swobodnego 

dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci poprzez wydzielenie wzdłuż sieci i 

wokół urządzeń wodociągowych pasa nieruchomości o szerokości 3,00 m od osi sieci z 
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jednej strony i 1,50 m z drugiej strony, wolnego od zabudowy wraz z obiektami małej 

architektury, składowania materiałów, nasadzeń stałych oraz innych przeszkód. 

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną: Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Spółka Akcyjna, Wrocław, 93015536900000 

 

Dział IV – hipoteki 

Wzmianki (numer wzmianki, chwila zamieszczenia, opis wzmianki) 
1. REP.C. / NOTA / 1028060 / 17 - 2017-12-29, 16:11:00 
1. 1 DZ. KW. / WR1K / 85249 / 17 / 1 - 2018-01-05, 13:18:45 - ZMIANA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ 
1. 2 DZ. KW. / WR1K / 85245 / 17 / 4 - 2018-01-05, 13:17:25 - ZMIANA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ 
1. 3 DZ. KW. / WR1K / 85245 / 17 / 3 - 2018-01-05, 13:17:25 - ZMIANA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ 
1. 4 DZ. KW. / WR1K / 85245 / 17 / 2 - 2018-01-05, 13:15:52 - ZMIANA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ 
1. 5 DZ. KW. / WR1K / 85245 / 17 / 1 - 2018-01-05, 13:14:15 - ZMIANA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ 
2. REP.C. / NOTA / 1027956 / 17 - 2017-12-29, 16:03:22 
2. 1 DZ. KW. / WR1K / 85233 / 17 / 2 - 2018-01-05, 13:05:16 - ZMIANA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ 
2. 2 DZ. KW. / WR1K / 85233 / 17 / 1 - 2018-01-05, 13:04:02 - ZMIANA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ 
3. DZ. KW. / WR1K / 73691 / 17 / 2 - 2018-01-08, 09:25:35 - APELACJA 
4. DZ. KW. / WR1K / 73691 / 17 / 1 - 2017-11-20, 08:49:37 – SKARGA 
 

Lp. 1. Hipoteka umowna łączna na kwotę 2700000,00 (dwa miliony siedemset tysięcy) zł. 

Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / wierzytelność, stosunek prawny): 

wierzytelność główna, odsetki, odsetki od przeterminowanych należności, prowizji i opłat 

oraz przyznanych kosztów postępowania, umowa o kredyt konsorcjalny obrotowy 

nieodnawialny nr 01/P.I/2011 z dnia 27-05-2011 r. Kapitał kredytu, odsetki, odsetki od 

przeterminowanych należności, prowizji i opłat oraz przyznanych kosztów postępowania, 

umowa kredytowa nr 197/PL/2013 z dnia 24.10.2013r. Zastrzeżenie równego pierwszeństwa 

z hipoteką umowną łączną w kwocie 24.000.000,00 zł. Hipoteka lub roszczenie uprawnione z 

pierwszeństwa. Księga współobciążona: WR1K / 00040963 / 0. Wierzyciel hipoteczny: Bank 

spółdzielczy we Wschowie, Wschowa, 00051122600000. 

Lp. 2. Hipoteka umowna łączna na kwotę 24 000 000,00 (dwadzieścia cztery miliony) zł. 

Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / wierzytelność, stosunek prawny 

wierzytelność główna, odsetki, odsetki od przeterminowanych należności, prowizji i opłat 

oraz przyznanych kosztów postępowania, umowa o kredyt konsorcjalny obrotowy 

nieodnawialny nr 01/p.i/2011 z dnia 27-05-2011 r. Wierzytelność główna, odsetki, odsetki od 

przeterminowanych należności, prowizji i opłat oraz przyznanych kosztów postępowania, 

umowa o kredyt konsorcjalny obrotowy nieodnawialny nr 01/p.i/2012 z dnia 26.09.2012r. 

Kapitał kredytu, odsetki, odsetki od przeterminowanych należności, prowizji i opłat oraz 

przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego, umowa kredytowa nr 01/pl/2013 z dnia 

24.07.2013r. Kapitał kredytu, odsetki, odsetki od przeterminowanych należności, prowizji i 

opłat oraz przyznanych kosztów postępowania, umowa ramowa limitu kredytowego na cele 

obrotowe nr 01/pl/2016 z dnia 29.01.2016r. Pierwszeństwo: zastrzeżenie równego 

pierwszeństwa z hipoteką umowną łączną w kwocie 2.700.000,00 zł. Księga 
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współobciążona: wr1k / 00040963 / 0. Wierzyciel hipoteczny: Sgb-Bank Spółka Akcyjna, 

Poznań, 00484824700000 

Lp. 3. Hipoteka umowna łączna na kwotę 2200000,00 (dwa miliony dwieście tysięcy) zł. 

Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / wierzytelność, stosunek prawny): 

wierzytelność główna, odsetki, odsetki od przeterminowanych należności, prowizji i opłat 

oraz przyznanych kosztów postępowania egzekucyjnego, umowa o kredyt konsorcjalny 

obrotowy nieodnawialny nr 01/p.i/2012 z dnia 26-09-2012 r. Zastrzeżenie równego 

pierwszeństwa z hipoteką umowną łączną w kwocie 5.000.000,00 złniniejsza hipoteka 

została przeniesiona na opróżonione miejsce hipoteczne powstałe po obniżeniu sumy 

hipoteki umownej łącznej z kwoty 34.000.000,00 zł do kwoty 24.000.0000,00 zł wpisanej pod 

numerem 17. Księga współobciążona: wr1k / 00040963 / 0. Wierzyciel hipoteczny: Bank 

Spółdzielczy We Wschowie, Wschowa, 00051122600000 

Lp. 4. Hipoteka umowna łączna na kwotę 2250000,00 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt 

tysięcy) zł. Wierzytelność i stosunek prawny: kapitał, odsetki, odsetki od przeterminowanych 

należności, prowizja i opłaty oraz przyznane kosztów postępowania egzekucyjnego, umowa 

nr 01/pl/2013 z dnia 24-07-2013 r. Roszczenie o przeniesienie ustanowionej na zasadzie 

równego pierwszeństwa hipoteki łącznej na rzecz banku spółdzielczego we Wschowie do 

kwoty 2 250 000zł na miejsce opróżnione przez hipotekę łączną ustanowioną na rzecz banku 

spółdzielczego we Wschowie do kwoty 2 700 000zł na zabezpieczenie spłaty kredytu 

konsorcjalnego obrotowego nieodnawialnego udzielonego na podstawie umowy 01/p.i./2011 

z dnia 27.05.2011r. Niniejsza hipoteka została przeniesiona na opróżnione miejsce 

hipoteczne powstałe po obniżeniu sumy hipoteki umownej łącznej z kwoty 34.000.000,00 zł 

do kwoty 24.000.0000,00 zł wpisanej pod numerem 17. Księga współobciążona Nr księgi 

wieczystej wr1k / 00040963 / 0. Wierzyciel hipoteczny: bank spółdzielczy we Wschowie, 

Wschowa, 00051122600000. 

Lp. 5. Hipoteka umowna łączna na kwotę 1800000,00 (jeden milion osiemset tysięcy) zł. 

Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / wierzytelność, stosunek prawny). 

Kapitał, odsetki, odsetki od przeterminowanych należności, prowizja i opłaty oraz przyznane 

kosztów postępowania egzekucyjnego, umowa nr 197/pl/2013 z dnia 24-10-2013 r. 

Pierwszeństwo Roszczenie o przeniesienie hipoteki łącznej na rzecz Banku Spółdzielczego 

we Wschowie do kwoty 1 800 000zł na miejsce opróżnione przez hipotekę łączną 

ustanowioną na rzecz banku spółdzielczego we wschowie do kwoty 2 200 000zł na 

zabezpieczenie spłaty kredytu konsorcjalnego obrotowego nieodnawialnego udzielonego na 

podstawie umowy kredytowej 01/p.i./2012 z dnia 26.09.2012r. Księga współobciążona wr1k 

/ 00040963 / 0. Wierzyciel hipoteczny: Bank spółdzielczy we Wschowie, Wschowa, 

00051122600000. 
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Lp. 6. Hipoteka umowna łączna na kwotę  5550000,00 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt 

tysięcy) zł. Wierzytelność i stosunek prawny:  kapitał kredytu, odsetki, odsetki od 

przeterminowanych należności, prowizji i opłat oraz przyznanych kosztów postępowania, 

umowa ramowa limitu kredytowego na cele obrotowe nr 01/pl/2016 z dnia 29.01.2016r. 

Księga współobciążona wr1k / 00040963 / 0. Wierzyciel hipoteczny: Bank spółdzielczy we 

Wschowie, Wschowa, 00051122600000. 

Lp. 7. Hipoteka umowna łączna na kwotę  2000000,00 (dwa miliony) zł. Wierzytelność i 

stosunek prawny: kapitał, odsetki, odsetki od przeterminowanych należności, prowizja i 

opłaty oraz przyznane kosztów postępowania, umowa nr 18/pl/2016. Księga 

współobciążona: wr1k / 00040963 / 0. Wierzyciel hipoteczny: Bank spółdzielczy we 

Wschowie, Wschowa, 00051122600000. 

Lp. 8. Hipoteka umowna łączna na kwotę  606000,00 (sześćset sześć tysięcy) eur. 

Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / wierzytelność, stosunek prawny) 

należność główna pożyczki, oprocentowanie, odsetki karne za opóźnienie w płatności 

obowiązujące w dniu naliczenia odsetek karnych, ewentualne odsetki ustawowe od dnia 

wymagalności do dnia zapłaty oraz wszelkie inne koszty związane z udzielonymi 

pożyczkami, a także koszty związane z przymusowym dochodzeniem należności o 

nieustalonej wysokości, umowa pożyczki i oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz 

pełnomocnictwa z dnia 23.12.2015r. Rep a nr 22206/2015 

Księga współobciążona wr1k / 00040963 / 0 wierzyciel hipoteczny: Świdnicka Fabryka 

Urządzeń Przemysłowych Śfup Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Świdnica, 

0000069766, 890565744 

Lp. 9. Hipoteka umowna łączna na kwotę  516750,00 (pięćset szesnaście tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt) eur wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / wierzytelność, 

stosunek prawny): należność główna pożyczki, oprocentowanie, odsetki karne za opóźnienie 

w płatności obowiązujące w dniu naliczenia odsetek karnych, ewentualne odsetki ustawowe 

od dnia wymagalności do dnia zapłaty oraz wszelkie inne koszty związane z udzielonymi 

pożyczkami, a także koszty związane z przymusowym dochodzeniem należności o 

nieustalonej wysokości, umowa pożyczki i oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz 

pełnomocnictwa z dnia 23.12.2015r. Rep a nr 22210/2015. Księga współobciążona wr1k 

/ 00040963 / 0. Wierzyciel hipoteczny: Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych Śfup 

Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Świdnica, 0000069766, 890565744 

Lp. 10. Hipoteka przymusowa na kwotę 86897,36 (osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt siedem 36/100) zł. Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / 

wierzytelność, stosunek prawny): zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne wraz z odsetkami, kosztami upomnienia i egzekucyjnymi, decyzja nr 
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470000/71/2016-red-8222/h. Wierzyciel hipoteczny: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział We Wrocławiu, Warszawa, 00001775600260 

Lp. 11. Hipoteka przymusowa na kwotę 24586,52 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset 

osiemdziesiąt sześć 52/100) zł. Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / 

wierzytelność, stosunek prawny): zaległości w opłacaniu składek na fundusz pracy i fundusz 

gwarantowanych świadczeń pracowniczych wraz z odsetkami, kosztami upomnienia i 

egzekucyjnymi, decyzja nr 470000/71/2016-red-8222/h. Wierzyciel hipoteczny: Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych Oddział We Wrocławiu, Warszawa, 00001775600260 

Lp. 12. Hipoteka przymusowa na kwotę  24513,00 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset 

trzynaście) zł. Wierzytelność i stosunek prawny (numer wierzytelności / wierzytelność, 

stosunek prawny): celu zabezpieczenia należności skarbu państwa z tytułu podatku od 

towarów i usług za 7/2016 r. W kwocie należności głównej 15.058,00 zł wraz z należnymi 

odsetkami za zwłokę od ustawowego terminu płatności w kwocie 1.284,00 zł, tytuł 

wykonawczy. Wierzyciel hipoteczny skarb państwa (nazwa, siedziba, regon, rola instytucji): 

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki, Wrocław, 930525702, Organ 

Reprezentujący Skarb Państwa 
 

Kopia księgi wieczystej w załączeniu do operatu szacunkowego. 

 

Stan prawny według wypisu z rejestru gruntów: 

- województwo: dolnośląskie 

- powiat: Miasto Wrocław 

- gmina: Wrocław Miasto 

- obręb: Księże Małe 

- nr jednostki rejestrowej: G.11 

- nr jednostki ewidencyjnej: 026401_1, Miasto Wrocław 

- właściciel: Skarb Państwa, udział 1/1. 

- użytkownik wieczysty: Matusewicz Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa. 

Arkusz 
mapy 

Numer 
działki 

Bliższe 
określenie 
położenia 

Opisy użytków 
Ozn.uż. 
i kont. 
klasyf. 

Powierzchnia 
Nr księgi 

wieczystej użytków w 
ha 

działki w 
ha 

4 45/4 
RYBNICKA 
18p, 18r, 18s 

zurbanizowane 
tereny 
niezabudowane 
lub w trakcie 
zabudowy 

Bp 0,3427 0,3427 WR1K/00048396/0 

        RAZEM: 0,3427 0,3427   

Wypis z rejestru gruntów w załączeniu do operatu szacunkowego. 
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9. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

 Znowelizowana ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

w art. 154 ustala cztery źródła określania przeznaczenia nieruchomości: 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

 w przypadku jego braku  

2) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

lub 

1) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu,  

a w przypadku braku któregokolwiek z powyższych dokumentów 

4) Faktyczny sposób użytkowania terenu. 

 

 Aktualnie dla przedmiotowego terenu istnieje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego – Uchwała Nr VI/55/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego 

i Wielkiego we Wrocławiu – część północna. Według powyższego planu przedmiotowa 

nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym jako 7MW i przeznaczona jest pod 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 

 
Rysunek nr 1. Fragment załącznika graficznego z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wrocław. 
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Szczegółowe zapisy panu są następujące: 
 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7MW ustala 

się przeznaczenie: 

 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

 2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

 3) usługi 1; 

 4) pracownie medyczne; 

 5) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2; 

 6) obiekty opieki nad dzieckiem; 

 7) terenowe urządzenia sportowe; 

 8) kryte urządzenia sportowe; 

 9) produkcja; 

10) skwery; 

11) place zabaw; 

12) wody powierzchniowe; 

13) infrastruktura drogowa; 

14) obiekty infrastruktury technicznej. 

   2. W ramach przeznaczenia edukacja nie dopuszcza się szkół. 

   3. Na  terenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1, obowiązują  następujące 

ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 1) zabudowę  mieszkaniową   jednorodzinną   dopuszcza   się   wyłącznie 

    w wydzieleniach wewnętrznych (A), 

 2) produkcję dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym (B); 

 3) w wydzieleniu wewnętrznym (C): 

    a) zabudowę  mieszkaniową  wielorodzinną   dopuszcza  się  wyłącznie w formie willi 

miejskich, 

    b) budynki  mieszkalne  wielorodzinne  dopuszcza  się   wyłącznie na działce budowlanej 

o powierzchni nie mniejszej niż iloczyn liczby budynków i powierzchni 1200 m², 

    c) odległość  między zewnętrznymi krawędziami  budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

nie może być mniejsza niż 10 m; 

 4) wymiar  pionowy  budynku lub budowli przekrytej dachem,  mierzony od poziomu  terenu  

przy  budynku  lub  budowli  do  najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy 

niż: 

    a) 12 m w wydzieleniu wewnętrznym (A), 

    b) 14 m w wydzieleniu wewnętrznym (C), 

    c) 16 m na pozostałej części terenu; 
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 5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

    i wielorodzinnych nie może być większa niż 3, z zastrzeżeniem pkt 6; 

 6) dla  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej   trzecią   kondygnację nadziemną  

dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami  o nachyleniu 

wszystkich połaci dachowych  większym  niż 30° i o ściankach kolankowych o wysokości nie 

większej niż 1,2 m; 

 7) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości  nie mniejszej  niż 5 m 

    w  korytarzu  usytuowania  ciągu  pieszo-rowerowego  wyznaczonym  na     rysunku planu; 

 8) udział  powierzchni  zabudowy  w powierzchni działki  budowlanej nie 

    może być większy niż 35%; 

 9) wartość  wskaźnika  intensywności  zabudowy  nie  może  być  większa niż 2,2; 

10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej: 

    a) 40%  powierzchni  działki  budowlanej dla zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej i 

wielorodzinnej, 

    b) 25% powierzchni działki budowlanej dla edukacji i obiektów opieki nad dzieckiem, 

    c) 15% powierzchni działki budowlanej dla  kategorii  przeznaczenia, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3, 4, 8 i 9. 

 

Dla wycenianej nieruchomości została wydana przez Prezydenta Wrocławia Decyzja 

nr 1248/2009 z dnia 10 lipca 2009 roku wydana przez Prezydenta Wrocławia zatwierdzająca 

projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę z późniejszymi zmianami. 

Przedmiotowa inwestycja została rozpoczęta, ale nie została skończona ( aktualnie jest w 

trakcie realizacji, choć prace budowlane zostały wstrzymane około 5-6 lat temu). 

Rzeczoznawcy nie okazano dziennika budowy, ale zapewniano, że przedmiotowe 

pozwolenie na budowę wciąż jest ważne. 

 

10. METODOLOGIA WYCENY 

 
Wycenę przedmiotowej nieruchomości wykonano zgodnie ze Standardami 

Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych, ustawą o gospodarce nieruchomościami i 

rozporządzeniem w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. 

Przy uwzględnieniu celu wyceny i zapoznaniu się z możliwymi metodami określania 

wartości rynkowej nieruchomości niniejszą wartość nieruchomości określono w 

podejściu mieszanym, metodą pozostałościową. 
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Zgodnie z art. 151.1.Ustawy o gospodarce nieruchomościami: 

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. 

Podejście mieszane metodę pozostałościową stosuje się do określania wartości 

rynkowej, jeżeli na nieruchomości mają być prowadzone roboty budowlane polegające na 

budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, montażu lub remoncie obiektu 

budowlanego. 

Wartość rynkowa nieruchomości w podejściu mieszanym, metodzie pozostałościowej 

określana jest jako różnica wartości nieruchomości po wykonaniu robót budowlanych a 

„wartości przeciętnych kosztów tych robót, z uwzględnieniem zysków inwestora 

uzyskiwanych na rynku nieruchomości podobnych.” Metodę pozostałościową można 

zastosować jeżeli łącznie zostaną spełnione warunki:  

1) istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia 

porównawczego lub dochodowego; 

2) znany jest zakres robót budowlanych, które mają być wykonane w celu 

zakończenia inwestycji; 

3) w przyjętych do tej metody elementach odpowiednich podejść uwzględnia się 

dane odwzorowujące stan rynku; 

 

W niniejszym operacie zdecydowano się zastosować metodę pozostałościową, gdyż 

transakcje na lokalnym rynku nieruchomości nieruchomościami podobnymi do przedmiotu 

wyceny tj. inwestycja deweloperska w trakcie budowy są niezwykle rzadkie, a stopień 

zaawansowania prac budowlanych w tych transakcjach znacząco się różni. Podczas analizy 

rynku nieruchomości nie stwierdzono w ostatnim czasie żadnej transakcji nieruchomością 

gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w trakcie realizacji. Nie 

zidentyfikowano także takich transakcji rozszerzając obszar rynku na rynki ponadregionalne. 

Wartość w podejściu mieszanym określa się jako różnicę wartości nieruchomości po 

wykonaniu robót budowlanych oraz wartości przeciętnych kosztów tych robót, z 

uwzględnieniem zysków inwestora na rynku nieruchomości podobnych. 

Przy stosowaniu metody pozostałościowej wartość rynkową nieruchomości określa się jako 

różnicę wartości nieruchomości po zrealizowaniu zakładanego rozwoju i kosztów rynkowych 

związanych z tym rozwojem, z uwzględnieniem zysku inwestora uzyskiwanego na rynku 

podobnych inwestycji. 
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Można to przedstawić następującym wzorem: 

 

WR = WK – (KR + ZI) 

gdzie: 

WR – wartość rynkowa nieruchomości wg stanu z dnia wyceny, 

WK – wartość nieruchomości po zrealizowaniu rozwoju, 

KR – koszty rynkowe związane z rozwojem nieruchomości, 

ZI – zysk inwestora uzyskiwany na rynku podobnych inwestycji. 

 

Metoda pozostałościowa wymaga zastosowania następującej procedury: 

1) Określenie wartości nieruchomości po zrealizowaniu rozwoju (WK). 

2) Określenie rynkowych kosztów związanych z rozwojem nieruchomości (KR), na które 

składają się m. in. na:  

 koszty uzyskania pozwoleń i uzgodnień, 

 koszty zakupu, 

 koszty wstępne, 

 koszty budowy, 

 inne opłaty i koszty, w tym rezerwy na koszty nieprzewidziane, 

 koszty finansowania. 

3) Określenie rynkowego poziomu zysku inwestora (ZI) uzyskiwanego na rynku 

nieruchomości podobnych. 

4) Określenie wartości rynkowej nieruchomości (WR) jako różnicy wartości 

nieruchomości po zrealizowaniu rozwoju i sumy kosztów rynkowych związanych z 

tym rozwojem oraz zysku inwestora uzyskiwanego na rynku nieruchomości 

podobnych. 

5) Przeprowadzenie analizy otrzymanego wyniku np. poprzez porównanie z 

transakcjami, ofertami i odpowiednimi wskaźnikami.  

 

Wartość nieruchomości po zrealizowaniu zakładanego rozwoju została określona przy 

założeniu,  że rozwój ten ukończony był w dniu wyceny, według cen i warunków rynkowych 

panujących w dniu wyceny. W przypadku przedmiotowej inwestycji wartość nieruchomości 

po zrealizowaniu zakładanego rozwoju stanowić może suma wartości samodzielnych lokali 

mieszkalnych możliwych do wyodrębnienia, a także sumę miejsc postojowych. W ramach 

przedmiotowej inwestycji zidentyfikowano także komórki lokatorskie, które mogą być 

przedmiotem sprzedaży. Przy czym odstąpiono od ich szczegółowej wyceny, gdyż w 

ostatnim okresie bardzo często komórki lokatorskie na rynku deweloperskim „dokładane” są 
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do lokalu mieszkalnego w ramach jego pierwotnej ceny, służą one jako  argument 

negocjacyjny i zachęcający potencjalnych klientów. 

W celu określenia wartości rynkowej nieruchomości według stanu po zakończeniu 

prac budowlanych (lokale mieszkalne w stanie deweloperskim, miejsca postojowe) 

zastosowano podejście porównawcze. Przy czym wartość całej inwestycji określono jako 

iloczyn łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i wartości rynkowej 1 m2 

powierzchni użytkowej lokalu  podobnego (w stanie deweloperskim), a także iloczyn wartości 

rynkowej miejsca postojowego i ilość miejsc postojowych naziemnych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i 

sporządzania operatu szacunkowego zasady stosowania podejścia porównawczego są 

następujące: 

§ 5. Podejście porównawcze: 

1. Przy zastosowaniu podejścia porównawczego konieczna jest znajomość cen 

transakcyjnych   nieruchomości podobnych do nieruchomości będącej przedmiotem 

wyceny, a także cech tych nieruchomości wpływających na poziom ich cen. 

2. W podejściu porównawczym stosuje się metodę porównywania parami, metodę 

korygowania ceny średniej albo metodę analizy statystycznej rynku. 

3. 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, a także cechy tych nieruchomości. 

4. Przy metodzie korygowania ceny średniej do porównań przyjmuje się z rynku 

właściwego ze względu na położenie wycenianej nieruchomości co najmniej 

kilkanaście nieruchomości podobnych, które były przedmiotem obrotu rynkowego i 

dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji, a także cechy 

tych nieruchomości. Wartość nieruchomości będącej przedmiotem wyceny określa 

się w  drodze korekty średniej ceny nieruchomości podobnych współczynnikami 

korygującymi wartości przypisane poszczególnym cechom tych nieruchomości. 

5. Przy metodzie analizy statystycznej rynku do porównań przyjmuje się próbę 

nieruchomości reprezentatywnych. Wartość nieruchomości określa się przy użyciu 

metod stosowanych do analiz statystycznych”. 

 

Metoda porównywania parami polega na określeniu wartości rynkowej wycenianej 

nieruchomości o określonych cechach poprzez jej porównanie kolejno z co najmniej trzema 

nieruchomościami podobnymi o znanych cechach i cenach, które były przedmiotem obrotu 
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rynkowego. W ten sposób dokonuje się korekty cen każdej z porównywanych nieruchomości 

pod kątem różnic pomiędzy nimi wynikających z odmienności cech i ich wag. 

Wagi cech rynkowych ustala się w zależności od stanu rynku: 

 na podstawie analizy bazy danych o cenach i cechach nieruchomości będących 

wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie badania cen 

 przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych 

 na podstawie badań - obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości. 

 

Metoda porównywania parami składa się z następujących etapów: 

 określenie rynku lokalnego, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość poprzez 

ustalenie jego rodzaju, obszaru i okresu badania cen transakcyjnych 

 ustalenie rodzaju i liczby cech rynkowych wpływających na poziom cen na rynku 

lokalnym wraz z określeniem wag cech rynkowych 

 podanie charakterystyki wycenianej nieruchomości z wyeksponowaniem jej cech 

rynkowych 

 wybór do porównań co najmniej trzech nieruchomości najbardziej podobnych pod 

względem cech rynkowych do nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, których ce-

ny są wiarygodne, z podaniem ich opisu i charakterystyki 

 utworzenie par porównawczych nieruchomości, w których cechy wycenianej 

nieruchomości porównuje się kolejno z cechami każdej z wybranych nieruchomości 

 wyliczenie poprawek stanowiących wynik uwzględnienia różnicy cech i przypisanych im 

wag pomiędzy nieruchomością wycenianą a nieruchomościami wybranymi 

 określenie wartości nieruchomości z każdej pary porównawczej jako ceny transakcyjnej 

skorygowanej o sumę poprawek 

 ostateczne określenie wartości nieruchomości wycenianej jako średniej arytmetycznej z 

wartości uzyskanych z porównań w poszczególnych parach lub średniej ważonej, jeśli 

wiarygodność otrzymanych wyników jest zróżnicowana. 

Wyżej wymienione etapy zrealizowano w jednym schemacie obliczeniowym w postaci tabeli. 

Do wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym, metodą porównywania 

nieruchomości parami wybrano trzy nieruchomości, będące przedmiotem obrotu a zbliżone 

charakterem, funkcją do nieruchomości wycenianej. Jednostką porównawczą był 1 m2 lokalu 

mieszkalnego wraz z przynależnym gruntem przy wycenie lokali mieszkalnych. 
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11. CHARAKTERYSTYKA I ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

 

11.1 Charakterystyka rynku lokalnego 

Wrocław leży na skrzyżowaniu jednego z najważniejszych korytarzy transportu 

europejskiego tj. trasy łączącej Drezno i Berlin z Krakowem i Ukrainą, z międzynarodowymi 

szlakami, wiodącymi z Pragi i Wiednia w kierunku Szczecina, Poznania i Warszawy. Pod 

względem liczby mieszkańców jest czwartym miastem w Polsce (635 tys. mieszkańców). 

Jest regionalną metropolią dla południowo-zachodniej części Polski, silnym ośrodkiem 

uniwersyteckim i miastem skutecznie pozyskującym inwestorów tworzących nowe miejsca 

pracy. 

Wrocław pod względem wielu wskaźników ekonomicznych (takich jak poziom PKB na 

osobę, stopa bezrobocia, czy poziom wynagrodzeń) zajmuje czwarte lub piąte miejsce w 

grupie największych polskich miast. Rozwojowi ekonomicznemu miasta sprzyja korzystna 

lokalizacja i dostępność komunikacyjna, a także sprawnie funkcjonująca lokalna 

administracja. Ponadto Wrocław skutecznie przyciąga nowe firmy. Powstała tu także 

specjalna strefa ekonomiczna, gdzie duża liczba międzynarodowych firm założyła swoje filie i 

zakłady. Dzięki temu w ostatnich latach to właśnie we Wrocławiu i jego okolicy 

zainwestowały takie firmy, jak: LG Philips, Volvo, Whirlpool, Bosch  czy Toshiba. Ostatnio do 

tej społeczności dołączył IBM, który stworzył około 3000 nowych miejsc pracy. Oprócz firm 

produkcyjnych we Wrocławiu swoje centrale posiada również wiele instytucji finansowych, 

takich jak: Getin Bank, Santander Consumer, BZ WBK, AIG Bank, Credit Agricole oraz 

Eurobank. Obecnie Wrocław jest również bardzo często wybierany jako miejsce inwestycji 

dla usług typu BPO (Business Process Offshoring – centra usług dla macierzystej organizacji 

z zakresu księgowości i finansów, IT, badawczo-rozwojowych). Dzisiaj do firm działających 

właśnie w sektorze outsourcingu usług można zaliczyć m.in. Google, HP, UPS, GE Money 

Bank czy Credit Suisse. Mocny jest również sektor usług biznesowych i deweloperskich dla 

branży telekomunikacyjnej, które reprezentują firmy, takie jak: Nokia Siemens Networks czy 

Tieto. W związku z tym sytuacja ekonomiczna mieszkańców miasta stale się poprawia, co 

oczywiście przekłada się na wzrost popytu na rynku nieruchomości, w szczególności 

mieszkaniowych. 

Dodatkowo część meczy podczas trwających Mistrzostw Piłkarskich 2012 odbywała 

się właśnie we Wrocławiu, co wpłynęło jeszcze korzystniej na rozwój stolicy Dolnego Śląska. 

Piłkarski stadion będący areną zmagań piłkarzy został wybudowany na Stabłowicach 

(obrębie sąsiadującym ze Złotnikami), co spowodowało wiele nowych inwestycji 

infrastrukturalnych w tej części miasta. Powstała m.in. zmodernizowana droga wyjazdowa w 
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kierunku Środy Śląskiej, nowe linie tramwajowe, autostradowa obwodnica Wrocławia z 

możliwością zjazdu około 2 km od wycenianej nieruchomości. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem jest przyznanie Wrocławiowi tytułu Europejskiej 

Stolicy Kultury. Wrocław w 2016 roku będzie kulturalnym sercem Europy. Ten czas 

wypełniony będzie festiwalami, koncertami, konferencjami i innymi przedsięwzięciami 

artystyczno-kulturalnymi, o których będzie głośno w całej Europie. Dla miasta będzie to 

szansa na integrację w regionie, wzrost wpływów z turystki, a także okazja do pozyskania 

pokaźnych funduszy na dalszy rozwój.  

 

Obręb Księże Małe, na terenie którego znajduje się wyceniana nieruchomość, 

położony jest  w południowo - wschodniej części miasta Wrocławia i stanowi zespół 

mieszkaniowy z dominującą przewagą budownictwa wielorodzinnego, niskiego 

wybudowanego w okresie przedwojennym, a także budownictwa komercyjnego. Nie mniej 

jednak w części tego obrębu powstają także nowe domy jednorodzinne. Istniejąca 

zabudowa, jak i powstające domy skupione są przy ulicach dochodzących do głównej drogi 

biegnącej przez tą część Wrocławia (ul. Opolska), która jest drogą wyjazdową z miasta w 

kierunku Oławy. Obręb, w którym znajduje się wyceniana nieruchomość jest dobrze 

skomunikowany z centrum miasta. Dojazd jest możliwy autobusami linii nr 134 i 243, 900L, 

900P, 901 a także tramwajami nr 3 i 5. Rejon ten charakteryzuje się dużym natężeniem 

ruchu tranzytowego w kierunku Oławy, co nie wpływa pozytywnie na jego walory (pod 

względem mieszkaniowym). Dodatkowo sytuację pogarsza zły stan dróg w tamtym rejonie, a 

także stosunkowo stara zabudowa mieszkaniowa, która jest bardzo podatna na zniszczenia 

komunikacyjne.  Teren podmokły, niekorzystny dla budownictwa. W 1997 roku w wyniku 

powodzi, która nawiedziła miasto Wrocław cały teren osiedla Księże Małe został zalany. 

Skutkuje to do dzisiaj niechęcią potencjalnych inwestorów indywidualnych do budowania 

domów jednorodzinnych na tym obszarze. Dodatkowo ten obręb jest położony w strefie 

peryferyjnej miasta Wrocławia. 

Na osiedlu istnieją pętla tramwajowa, kościół, szkoła podstawowa, szkoła 

terapeutyczna, przedszkole z biblioteką oraz strzelnica sportowa WKS Śląsk Wrocław. 

Niedaleko osiedla znajduje się zabytkowa stacja pomp na Świątnikach zbudowana w 1904 r. 

Na osiedlu (przy pętli tramwajowej) zachował się w świetnym stanie schron przeciwlotniczy z 

czasów II wojny światowej. 

W ciągu zaledwie kilku lat Księże Małe zwiększyło liczbę mieszkańców do ok. 4 

tysięcy osób. Osiedle rozbudowuje się, zwłaszcza od strony ulicy Popielskiego. Na Księżu 

Małym działają przychodnia zdrowia, dwie apteki, biblioteka oraz kilka sklepów spożywczych. 

Jest też szkoła podstawowa oraz przedszkole.  
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Rysunek nr 2. Widok ogólny na położenie wycenianej ulicy Rybnickiej we Wrocławiu.   

 

 

Rysunek nr 3. Widok szczegółowy na położenie wycenianej nieruchomości.   
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11.2 Charakterystyka rynku lokali mieszkalnych – analiza cen ofertowych  

 

Dla zobrazowaniu lokalnego rynku lokali mieszkalnych, w szczególności obrębu 

Klecina i obrębów sąsiednich przedstawiono poniżej ofertę deweloperów, którzy prowadzą 

swoje inwestycje w tym obrębie lub w podobnej lokalizacji w zakresie budynków 

wielorodzinnych. Dla zobrazowania rynku cen ofertowych i konkurencyjnych inwestycji 

wybrano oferty następujących deweloperów: 

a) Lokum Vena 

b) PROFIT Development 

c) ATC Development 

d) LOKUM Deweloper 

e) Angel Poland Group 

 

Ofertę tych inwestorów przeanalizowano na podstawie danych zamieszczonych na ich 

stronach internetowych i rozmów telefonicznych z pracownikami tych firm.  

 

Ad. a) Lokum Vena – Osiedle Lokum Vena usytuowane jest u zbiegu ulic Poniatowskiego i 

Prusa, w pobliżu Placu Bema. Doskonała lokalizacja nieopodal Rynku i Wyspy Słodowej. 

Budynek posiada 8 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 1 kondygnację 

podziemną. W nowoczesnej zabudowie powstanie 181 mieszkań, a w zrewitalizowanej 

części – 89. W ofercie znalazły się wygodne kawalerki, mieszkania 2– pokojowe, 

kompaktowe i większe rodzinne 3 pokoje oraz 4– pokojowe mieszkania o apartamentowym 

charakterze o powierzchni do 97 m2. Właściciele mieszkań położonych na parterze będą 

mogli cieszyć się ogródkami o powierzchni nawet do 86 m2. Mieszkania na wyższych 

kondygnacjach posiadać będą loggie lub balkony do 18,5 m2. Eleganckie i cichobieżne windy 

ułatwią swobodne poruszanie się pomiędzy kondygnacjami. Na terenie inwestycji znajdą się 

również lokale handlowo – usługowe oraz garaż podziemny. Na dziedzińcu osiedla 

powstanie mała architektura nawiązująca stylem do estetyki miejsca. Będzie to fontanna 

oraz stylizowane ławki i latarnie oraz bezpieczny plac zabaw. Inwestycja będzie ogrodzona i 

monitorowana. Dodatkowy komfort i bezpieczeństwo zapewni mieszkańcom system 

wideodomofonów oraz drzwi antywłamaniowe montowane we wszystkich mieszkaniach, a 

także rolety zewnętrzne w lokalach na parterze. Osiedle Lokum Vena będzie monitorowane i 

ogrodzone odrestaurowanym stalowo – metalowym płotem. 

Termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2018 roku. 
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Tabela nr 1. Przykładowe ceny ofertowe (brutto) lokali mieszkalnych przy ulicy 
Poniatowskiego. 

Wyszczególnienie Piętro Liczba pokoi 
Powierzchnia 

[m
2
] 

Cena [zł]  
Cena zł  
za 1 m

2
 

A1-0-1 parter 2 42,50 384 000 9 035 

A1-0-4 parter 3 65,84 489 000 7 427 

A1-1-5 1 1 29,44 299 000 10 156 

A2-2-7 2 3 54,08 469 000 8 672 

A2-2-13 2 2 46,06 394 000 8 554 

A2-4-1 4 4 79,92 719 000 8 996 

A2-5-5 5 4 89,56 799 000 8 921 

A2-6-9 6 2 42,11 389 000 9 237 

A2-7-2 7 2 38,93 389 000 9 992 

A2-7-11 7 3 49,30 449 000 9 107 
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Ad. b) PROFIT Development – w ramach projektu Punkt Piękna powstaną 2 budynki 

wielorodzinne. Cały projekt składa się z 263 nowych mieszkań. Budynki posiadają od 5 do 8 

kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną. Inwestycja Punkt 

Piękna znajduje się na Tarnogaju, ul. Piękna 25 (2,9 km od centrum Wrocławia). W 

pierwszym etapie powstanie 144 mieszkań, w drugim 119 mieszkań a trzecim 75 mieszkań. 

Etap 4 i 5 znajduje się w fazie prac projektowych. Na ofertę składają się mieszkania 1- 2- 3- i 

4-pokojowe o powierzchni od 30,94 do 93,63 m². Wszystkie będą posiadały duże balkony o 

pow. do 44 m2 lub tarasy o pow. do 131 m2. Dla przyszłych mieszkańców deweloper PROFIT 

Development przewidział również: miejsca postojowe podziemne, miejsca postojowe 

naziemne oraz komórki lokatorskie. 

Termin zakończenia inwestycji: III kwartał 2018 roku. 

 

 

Tabela nr 2. Przykładowe ceny ofertowe (brutto) lokali mieszkalnych na osiedlu Punkt Piękna. 

Wyszczególnienie Piętro Liczba pokoi 
Powierzchnia 

[m
2
] 

Cena [zł] 
Cena zł  
za 1 m

2
 

PIA2F2B 1 4 79,93 438 816 5 490 

PIA2F3B 2 4 79,93 446 809 5 590 

 
Ceny ofertowe za lokale mieszkalne na osiedlu Punkt Piękna kształtują się na poziomie 5500 

– 6500 zł/m2 brutto. Dostępne są jeszcze tylko lokale: 3-pokojowe o powierzchni 58 m2 w 

cenie od 377 783 zł (1 mieszkanie) oraz 4-pokojowe o powierzchniach od 80 do 89 m2 w 

cenie od 438 816 zł (3 mieszkania). 
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Ad. c) ATC Development – Śródmieście Odnowa zostało zrealizowane w IV etapach 

zlokalizowanych przy bocznej ulicy Kościuszki – Prądzyńskiego 40. Budynek ma kształt 

zamkniętego czworoboku z wewnętrznym zielonym dziedzińcem na poziomie 2 piętra oraz 

czteropoziomowym parkingiem, którego 2 poziomy znajdują się w kondygnacjach 

podziemnych, a kolejne 2  – w części parterowej i w części pierwszego piętra. Na poziomie 

parteru została zlokalizowana również część handlowo-usługowa o powierzchni ok. 1.100 

m2. Piętra od I do VII zajmują mieszkania 1, 2 i 3-pokojowe o zróżnicowanych metrażach i 

rozkładach – od 21 do 74 m2. Wejście do całego kompleksu odbywać się będzie od strony 

północnej poprzez chroniony reprezentacyjny hol wejściowy z portiernią. W ramach 

inwestycji powstało 560 lokali mieszkalnych. W ramach tej inwestycji pozostało jeszcze 14 

wolnych lokali mieszkalnych. Inwestycja została już zrealizowana. 

 

Tabela nr 3. Przykładowe ceny ofertowe (brutto) lokali mieszkalnych przy ul. 
Prądzyńskiego/Kościuszki. 

Wyszczególnienie Piętro Liczba pokoi 
Powierzchnia 

[m
2
] 

Cena [zł]  
Cena zł  
za 1 m

2
 

F1-3 3 3 65,16 402 000 6 169 

F1-7 7 3 62,54 405 000 6 475 

F2-1 1 2 51,38 320 000 6 228 

F5-4 4 3 57,08 369 000 6 464 

G5-7 7 3 60,33 392 000 6 497 

I1-7 7 3 62,46 409 000 6 548 
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Ad. d) LOCUM Deweloper – Lokum di Trevi to bezpieczne, nowoczesne i zielone osiedle 

położone blisko centrum w dzielnicy Krzyki, w pobliżu głównych arterii miasta – ulicy Armii 

Krajowej i Bardzkiej. Cała inwestycja składa się z 9 budynków wielorodzinnych. Budynki 

posiadają 5 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną 

Lokum di Trevi realizowane jest etapowo: 

• Etap VI – mieszkania od 36 m2 do 69 m2 - już z pozwoleniem na użytkowanie. 

• Etap VII – mieszkania od 28 m2 do 94 m2, oddane do użytku. 

• Etap VIII - mieszkania od 31 m2 do 90 m2, zakończenie realizacji - IV kwartał 2018 r. 

• Etap IX - mieszkania od 26 m2 do 105 m2, zakończenie realizacji - III kwartał 2019 r. 

Wszystkie mieszkania posiadają przestronne balkony. Budynki wyposażone są w 

cichobieżne windy i system profesjonalnego monitoringu oraz wideodomofony. W ramach 

zagospodarowania terenu zaprojektowano bezpieczne, tartanowe place zabaw, fontanny 

oraz wyjątkowe miejsca do odpoczynku i relaksu. Osiedle ma być gotowe w III kwartale 2019 

roku. Aktualnie dostępnych jest 215 mieszkań. 

 
 
Tabela nr 3. Przykładowe ceny ofertowe (brutto) lokali mieszkalnych na osiedlu Lokum di Trevi. 

Wyszczególnienie Piętro Liczba pokoi 
Powierzchnia 

[m
2
] 

Cena [zł] 
Cena zł  
za 1 m

2
 

IX 12-0-4 parter 2 35,79 259 000 7 236 

IX 12-0-5 parter 2 33,71 259 000 7 683 

IX 12-1-11 1 3 54,87 354 000 6 451 

IX 12-1-16 1 2 47,44 314 000 6 618 
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Wyszczególnienie Piętro Liczba pokoi 
Powierzchnia 

[m
2
] 

Cena [zł] 
Cena zł  
za 1 m

2
 

IX 12-2-21 2 2 33,71 269 000 7 979 

IX 14-0-2 parter 1 31,41 229 000 7 290 

IX 14-3-9 3 3 63,70 414 000 6 499 

IX 15-1-4 1 2 36,67 269 000 7 335 

IX 17-0-1 parter 4 83,35 549 000 6 586 

IX 17-2-5 2 4 90,83 569 000 6 264 

 

Ad. e) Angel Poland Group – Inwestycja Angel River znajduje się na Przedmieściu 

Oławskim, ul. Walońska 15-19 (1 km od centrum Wrocławia), jest realizowana przez 

dewelopera Angel River Wrocław. Cały projekt składa się z 341 nowych mieszkań. Budynki 

posiadają od 5 do 18 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 3 kondygnacje 

podziemne, w których znajdują się miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie. Do lokali 

przynależą tarasy, loggie lub balkony. Ponadto do dyspozycji mieszkańców przewidziano 

plac zabaw, pomieszczenie rekreacyjne, recepcję, saunę, usługi w budynku, windy, 

rowerownie czy salę fitness. W ramach tej inwestycji pozostało jeszcze 49 wolnych lokali 

mieszkalnych o powierzchniach od 34 do 90 m2. 

Dostępne są lokale:  

 2-pokojowe o powierzchniach od 34 do 65 m2 (27 mieszkań),  

 3-pokojowe o powierzchniach od 53 do 90 m2 (22 mieszkania). 

Termin zakończenia inwestycji: III kwartał 2018 roku. 
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Tabela nr 4. Przykładowe ceny ofertowe (brutto) lokali mieszkalnych na osiedlu Angel River. 

Powierzchnia 
[m

2
] 

Cena [zł] 
Cena zł  
za 1 m

2
 

42,55 343 965,93 8 083,81 

37,98 290 411,96 7 646,44 

33,99 301 975,97 8 884,26 

26,18 213 983,69 8 173,56 

27,45 187 066,67 6 814,81 

74,72 702 368,00 9 400,00 

85,59 634 000,00 7 407,41 

69,39 578 083,59 8 330,94 

74,86 776 325,93 10 370,37 

114,83 1 212 094,44 10 555,56 

49,04 374 604,30 7 638,75 

52,78 478 929,63 9 074,07 

50,75 392 917,78 7 742,22 

27,05 272 253,24 10 064,81 

35,22 314 814,88 8 938,53 

70,32 795 657,78 11 314,81 

41,59 360 061,57 8 657,41 

43,72 396 718,52 9 074,07 

44,15 381 161,67 8 633,33 

69,17 625 770,74 9 046,85 
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11.2 Analiza rynku nieruchomości lokalowych 

Jak już wcześniej wspomniano przedmiotem wyceny jest nieruchomość z rozpoczętą 

budową budynku wielorodzinnego (wykonane prace ziemne, wykonane ławy fundamentowe, 

wykonane ściany fundamentowe, wykonane ściany nadziemia, wykonane stropy, w 

nieznacznym zakresie wykonana konstrukcja dachu i pokrycie). Na lokalnym rynku nie 

stwierdzono transakcji tego typu nieruchomościami. Rozszerzając analizę na rynki 

regionalne także nie stwierdzono wystarczającej ilości transakcji nieruchomościami 

podobnymi. W związku z powyższym dokonano wyceny przedmiotowej nieruchomości 

poprzez pryzmat wartości lokali mieszkalnych, lokali usługowych i miejsc postojowych, które 

mogą być wydzielone po zakończeniu inwestycji. 

Dla potrzeb określenia wartości inwestycji po zakończeniu rozwoju dokonano analizy 

lokalnego rynku lokali mieszkalnych (są to nieruchomości, które zostaną wyodrębnione po 

zakończeniu inwestycji). 

Trend czasowy zmiany cen określić można za pomocą kilku technik. Niestety 

technika analizy par sprzedaży jak i analiza powtórnych sprzedaży posiadają ograniczone 

możliwości zastosowania, jak również obarczone są dużym ryzykiem popełnienie błędu. 

Trend czasowy można również określić za pomocą modeli statystycznych. Warunkiem tego 

jest posiadanie możliwie dużej liczby cen transakcyjnych. Szacowanie tendencji rozwojowej 

zjawiska wymaga również dość długiego okresu badania cen.   

 

Dla potrzeb wyznaczenia trendu zmian cen dokonano analizy lokalnego rynku, który został 

zdefiniowany następująco: 

a) Obszar analizy: obręb Księże Małe i Południe (południowa część obrębu - ulica 

Krakowska) w ramach miasta Wrocław; 

b) Okres analizy: od maja 2016 do maja 2018 roku (w tym okresie stwierdzono 

wystarczającą ilość transakcji nieruchomościami podobnymi); 

c) Przedmiot analizy: prawo własności do lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 

budynkach wielolokalowych; 

W wyniku tej analizy uzyskano 45 transakcji nieruchomościami spełniającymi 

powyższe kryteria. Zestawiono je w tabeli nr 5. 
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Tabela nr 5. Zestawienie transakcji lokalami mieszkalnymi, dla potrzeb określenia trendu zmian 
cen (ceny netto). 

Lp. Data umowy Obręb Ulica 
Powierz. 

lokalu [m
2
] 

Cena 
sprzedaży 

[zł] 

Cena 1 m
2
 p.u 

[zł/m
2
] 

1. 2016-06-20 Księże Małe Rybnicka 68,89 m2 481 481 zł 6 989,14 zł/m2 

2. 2016-06-22 Księże Małe Rybnicka 93,21 m2 525 463 zł 5 637,41 zł/m2 

3. 2016-08-30 Księże Małe Głubczycka 50,57 m2 279 000 zł 5 517,11 zł/m2 

4. 2016-09-05 Księże Małe Głubczycka 60,77 m2 340 000 zł 5 594,87 zł/m2 

5. 2016-10-01 Księże Małe Głubczycka 76,79 m2 440 000 zł 5 729,91 zł/m2 

6. 2017-01-09 Księże Małe Opolska 73,60 m2 450 000 zł 6 114,13 zł/m2 

7. 2017-02-23 Księże Małe Rybnicka 32,94 m2 180 000 zł 5 464,48 zł/m2 

8. 2017-04-28 Księże Małe Opolska 53,70 m2 285 000 zł 5 307,26 zł/m2 

9. 2017-05-06 Południe Krakowska  40,77 m2 227 830 zł 5 588,18 zł/m2 

10. 2017-05-09 Księże Małe Głubczycka 49,42 m2 333 000 zł 6 738,16 zł/m2 

11. 2017-05-19 Księże Małe Głubczycka 49,42 m2 333 000 zł 6 738,16 zł/m2 

12. 2017-05-25 Południe Krakowska 52,14 m2 283 014 zł 5 427,96 zł/m2 

13. 2017-05-29 Południe Krakowska 62,16 m2 326 052 zł 5 245,36 zł/m2 

14. 2017-05-29 Południe Krakowska 25,63 m2 140 145 zł 5 468,00 zł/m2 

15. 2017-05-29 Południe Krakowska 36,74 m2 205 377 zł 5 590,00 zł/m2 

16. 2017-05-29 Księże Małe Rybnica 52,60 m2 340 000 zł 6 463,88 zł/m2 

17. 2017-05-30 Południe Krakowska 32,58 m2 180 312 zł 5 534,44 zł/m2 

18. 2017-05-30 Południe Krakowska 37,84 m2 211 168 zł 5 580,56 zł/m2 

19. 2017-05-30 Południe Krakowska 40,57 m2 224 534 zł 5 534,49 zł/m2 

20. 2017-05-31 Południe Krakowska 32,30 m2 178 762 zł 5 534,44 zł/m2 

21. 2017-06-01 Południe Krakowska 66,76 m2 363 258 zł 5 441,25 zł/m2 

22. 2017-06-05 Południe Krakowska 36,73 m2 205 321 zł 5 590,00 zł/m2 

23. 2017-06-05 Południe Krakowska 34,16 m2 195 198 zł 5 714,22 zł/m2 

24. 2017-06-05 Południe Krakowaka  40,62 m2 220 333 zł 5 424,26 zł/m2 

25. 2017-06-06 Południe Krakowska 37,95 m2 214 106 zł 5 641,80 zł/m2 

26. 2017-06-07 Południe Krakowska 77,10 m2 439 187 zł 5 696,33 zł/m2 

27. 2017-06-08 Południe Krakowska 48,05 m2 263 394 zł 5 481,67 zł/m2 

28. 2017-06-09 Południe Krakowska 77,82 m2 409 060 zł 5 256,49 zł/m2 

29. 2017-06-14 Południe Krakowska 77,01 m2 425 851 zł 5 529,81 zł/m2 

30. 2017-06-20 Księże Małe Rybnicka 37,83 m2 215 000 zł 5 683,32 zł/m2 

31. 2017-07-12 Południe Krakowska 45,90 m2 261 596 zł 5 699,26 zł/m2 
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Lp. Data umowy Obręb Ulica 
Powierz. 

lokalu [m
2
] 

Cena 
sprzedaży 

[zł] 

Cena 1 m
2
 p.u 

[zł/m
2
] 

32. 2017-07-14 Księże Małe Rybnicka 32,71 m2 198 000 zł 6 053,19 zł/m2 

33. 2017-07-19 Księże Małe Rybnicka 117,51 m2 768 519 zł 6 540,03 zł/m2 

34. 2017-09-29 Południe Krakowska 32,30 m2 237 963 zł 7 367,28 zł/m2 

35. 2017-10-16 Księże Małe Opolska 56,60 m2 350 000 zł 6 183,75 zł/m2 

36. 2017-11-10 Południe Krakowska 37,79 m2 250 000 zł 6 615,51 zł/m2 

37. 2017-11-14 Księże Małe Rybnicka 34,40 m2 245 000 zł 7 122,09 zł/m2 

38. 2017-11-22 Południe Krakowska 49,78 m2 323 148 zł 6 491,53 zł/m2 

39. 2018-02-05 Księże Małe Opolska 76,70 m2 480 000 zł 6 258,15 zł/m2 

40. 2018-02-19 Księże Małe Głubczycka 51,07 m2 315 000 zł 6 168,00 zł/m2 

41. 2018-03-02 Księże Małe Rybnicka 39,12 m2 295 000 zł 7 540,90 zł/m2 

42. 2018-03-22 Księże Małe Rybnicka 93,15 m2 513 889 zł 5 516,79 zł/m2 

43. 2018-03-27 Księże Małe Rybnicka 43,46 m2 252 794 zł 5 816,71 zł/m2 

44. 2018-03-27 Księże Małe Rybnicka  56,87 m2 299 949 zł 5 274,29 zł/m2 

45. 2018-03-28 Księże Małe Rybnicka 37,75 m2 220 308 zł 5 835,96 zł/m2 

 

Jak wynika z przedmiotowego zestawienia na rynku lokalnym odnotowano 45 wiarygodnych 

transakcji. Ceny za te nieruchomości, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej mieściły 

się w przedziale 5 245,36 – 7 540,90 zł/m2 (różnica ceny: C = 2 295,54 zł/m2). Średnia 

cena 1 m2 tych nieruchomości wyniosła 5 905,34 zł/m2. 

 

wartość współczynnika regresji trendu 0,759 

błąd współcz. regresji Se(bn) 0,548 

Wartość empiryczna statystyki t-Studenta(emp.) 1,3855 

poziom istotności (alfa) 15% 

liczba stopni swobody (n-2) 43 

wartość teoret. statystyki t-Studenta(teoret.,alfa,n-2) 1,466 

p-value (prawdopodob. popełn. błędu I-go rodzaju) 17,305% 

 

Określenie trendu zmiany cen rynkowych 

Prawdopodobieństwo przyjęcia występowania fałszywego trendu wynikającego z 

przypadkowego układu danych wynosi ok. 17,305% i jest na poziomie zdecydowanie 

wyższy, niż założony poziom istotności wynoszący 20%. Wobec powyższego ustalono, że na 

założonym poziomie istotności 15% można stwierdzić istotność statystyczną występowania 

trendu. Skorygowano więc ceny transakcyjne o 4,8% w skali roku. 
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Wykres nr 1: Zależność liniowa jednostkowej ceny transakcyjnej od czasu 

 

 

L.p. Parametr Wartość 

1. Data wyceny 2018-05-30 

2. Od najwcześniejszej danej 2016-06-20 

3. Od najpóźniejszej danej 2018-03-28 

4. Rozstęp czasowy (dni) 646 

5. Nachylenie równania trendu (b1) 0,75905 

6. Rzędna równania trendu (b0) -26 667 

7. Rodzaj trendu i charakter trendu brak trendu 

8. Współczynnik korelacji (R) 20,7% 

9. Współczynnik determinacji (R2) 4,3% 

10. Cena najwcześniejsza z równania regresji 5 624 zł/m2 

11. Cena najpóźniejsza z równania regresji 6 115 zł/m2 

12. Wymiar średni bezwzględny trendu (zł)/okres 490 zł/m2 

13. Okres badania rynku (lata) 1,77 

14. Wymiar względny trendu (%)/okres badania 8,7% 

15. Wymiar względny trendu (%)/dzień 0,01% 

16. Wymiar względny trendu (%)/mies. 0,4% 

17. Wymiar względny trendu (%)/rok 4,8% 
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Następnie dla potrzeb sporządzenia przedmiotowej wyceny dokonano ograniczenia 

analizy lokalnego rynku, który zdefiniowano następująco: 

a) Obszar analizy: obręb Księże Małe; w ramach miasta Wrocławia; 

b) Okres analizy: od maja 2016 do maja 2018 roku (w tym okresie stwierdzono 

wystarczającą ilość transakcji nieruchomościami podobnymi); 

c) Przedmiot analizy: prawo własności do lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 

budynkach wielolokalowych wybudowanych po 2010 roku; 

W wyniku analizy rynku stwierdzono wiele transakcji dotyczących nieruchomości podobnych 

zawartych w ostatnim okresie (w ciągu ostatnich 24 miesięcy). Takich transakcji 

zidentyfikowano 24. Ograniczono się jedynie do obrębu Księże Małe. Ilość tych transakcji 

wskazuje, że obręby te są obszarem dość płynnym, gdzie ilość transakcji lokalami jest 

stosunkowo duża. Jest to także aktywny rynek deweloperski (prowadzi się liczne inwestycje 

deweloperskie). Zidentyfikowane transakcje to transakcje w stosunkowo nowych budynkach 

wielolokalowych, które były wybudowane po 2010 roku. Są to lokale w standardzie 

deweloperskim (rynek pierwotny) jak i wykończone (rynek wtórny). Podczas analizy rynku  

szczególnie zwrócono uwagę na lokalizację nieruchomości oraz powierzchnię lokali 

mieszkalnych. Zidentyfikowana liczba transakcji wskazuje, że jest to dość aktywny rynek, a 

ilość Kupujących i Sprzedających jest duża. W analizie rynku pominięto takie cechy 

nieruchomości mające generalnie wpływ na wartość jak stan techniczny budynku i standard 

wykończenia lokalu, gdyż wszystkie analizowane lokale mieszkalne położone były w nowej 

substancji budynkowej, wykonanej w podobnej technologii, a także były sprzedawane w 

stanie deweloperskim. Pominięto także taką cechę jak położenie na piętrze, gdyż w ramach 

wycenianej inwestycji deweloperskiej wycenie będą podlegać lokale mieszkalne położone na 

różnych kondygnacjach, tak więc ta cecha lokalu będzie się znosić.  

W oparciu o dane z aktów notarialnych kupna – sprzedaży nieruchomości 

przechowywanych w zbiorach dokumentów Biura Katastru Miejskiego we Wrocławiu oraz 

informacje z własnej bazy danych, zidentyfikowano następujące transakcje rynkowe, których 

przedmiotem były lokale mieszkalne podobne do wycenianego. Ceny transakcyjne 

nieruchomości przyjętych do analizy i ich podstawowe dane zawarto w tabeli nr 6.  

Przedmiotowe lokale zestawiono w cenach transakcyjnych netto ( bez VAT). 
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Tabela nr 6. Zestawienie transakcji prawem własności do lokali mieszkalnych na terenie 
Wrocławia (ceny netto). 

Lp. Obręb Ulica 
Data 

transakcji 
Powierz. 

lokalu [m
2
] 

Cena za 1 m
2
 

p.u [zł/m
2
] 

Skorygowana cena 
za 1 m

2
 p.u [zł/m

2
] 

1.  Księże Małe Rybnicka 2016-06-20 68,89 m2 6 989,14 zł/m2 7 660,10 zł/m2 

2.  Księże Małe Rybnicka 2016-06-22 93,21 m2 5 637,41 zł/m2 6 178,60 zł/m2 

3.  Księże Małe Głubczycka 2016-08-30 50,57 m2 5 517,11 zł/m2 5 980,55 zł/m2 

4.  Księże Małe Głubczycka 2016-09-05 60,77 m2 5 594,87 zł/m2 6 064,84 zł/m2 

5.  Księże Małe Głubczycka 2016-10-01 76,79 m2 5 729,91 zł/m2 6 188,30 zł/m2 

6.  Księże Małe Opolska 2017-01-09 73,60 m2 6 114,13 zł/m2 6 529,89 zł/m2 

7.  Księże Małe Rybnicka 2017-02-23 32,94 m2 5 464,48 zł/m2 5 792,35 zł/m2 

8.  Księże Małe Opolska 2017-04-28 53,70 m2 5 307,26 zł/m2 5 583,24 zł/m2 

9.  Księże Małe Głubczycka 2017-05-19 49,42 m2 6 738,16 zł/m2 7 088,54 zł/m2 

10.  Księże Małe Rybnicka 2017-05-29 52,60 m2 6 463,88 zł/m2 6 774,15 zł/m2 

11.  Księże Małe Rybnicka 2017-06-20 37,83 m2 5 683,32 zł/m2 5 956,12 zł/m2 

12.  Księże Małe Rybnicka 2017-07-14 32,71 m2 6 053,19 zł/m2 6 319,53 zł/m2 

13.  Księże Małe Rybnicka 2017-07-19 117,51 m2 6 540,03 zł/m2 6 827,79 zł/m2 

14.  Księże Małe Opolska 2017-10-16 56,60 m2 6 183,75 zł/m2 6 381,63 zł/m2 

15.  Księże Małe Rybnicka 2017-11-14 34,40 m2 7 122,09 zł/m2 7 321,51 zł/m2 

16.  Księże Małe Opolska 2018-02-05 76,70 m2 6 258,15 zł/m2 6 358,28 zł/m2 

17.  Księże Małe Głubczycka 2018-02-19 51,07 m2 6 168,00 zł/m2 6 242,02 zł/m2 

18.  Księże Małe Rybnicka 2018-03-02 39,12 m2 7 540,90 zł/m2 7 631,39 zł/m2 

19.  Księże Małe Rybnicka 2018-03-22 93,15 m2 5 516,79 zł/m2 5 560,92 zł/m2 

20.  Księże Małe Rybnicka 2018-03-27 43,46 m2 5 816,71 zł/m2 5 863,25 zł/m2 

21.  Księże Małe Rybnicka  2018-03-27 56,87 m2 5 274,29 zł/m2 5 316,48 zł/m2 

22.  Księże Małe Rybnicka 2018-03-28 37,75 m2 5 835,96 zł/m2 5 882,65 zł/m2 

23.  Księże Małe Rybnicka 2018-03-29 63,76 m2 5 288,82 zł/m2 5 331,13 zł/m2 
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Na analizowanym rynku zidentyfikowano: 

         Cmax    = 7 660,10 zł/m2 p.u. lokalu wraz z gruntem 

         Cmin   = 5 316,48 zł/m2 p.u. lokalu wraz z gruntem 

       ∆C =  2 343,61 zł/m2 p.u. lokalu wraz z gruntem 

Analiza cech sprzedanych na rynku lokalnym nieruchomości  wykazała, że nie ma 

możliwości wyprowadzenia wag cech w sposób analityczny np. na podstawie analizy 

porównawczej nieruchomości. Wśród nieruchomości kandydujących do porównawczych 

często nie ma odpowiedniej ilości par różniących się jedną cechą, nierzadko również 

nieruchomość różniącą się jedną cechą i w sposób oczywisty „lepsza” jest tańsza od 

nieruchomości „gorszej”. Wynika to z niedoskonałości i małej przejrzystości rynku 

nieruchomości.  

Wobec powyższego autor określił wagi cech rynkowych (zgodnie ze Standardami 

Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych) na podstawie: 

 badań - obserwacji preferencji potencjalnych nabywców, 

 opinii osób zajmujących się obrotem nieruchomościami (pośrednicy, pracownicy 

Urzędów Gmin, rzeczoznawcy). 

W skutek badania rynku nieruchomości lokalowych i analizy preferencji potencjalnych 

nabywców ustalono cechy rynkowe (atrybuty) mające istotny wpływ na ceny transakcyjne 

nieruchomości i przypisano im wagi wyrażające procentowy wpływ tych cech na wartość 

nieruchomości. Również na podstawie badania rynku ustalono również stopień nasilenia tych 

cech rynkowych.  

Na podstawie analizy lokalnego rynku nieruchomości rzeczoznawca określił liczbę 

cech rynkowych, nadał im nazwy oraz określił wagi cech rynkowych. Stany cech rynkowych 

oraz wielkości zakresów cząstkowych przedstawia tabela nr 7. 

  
    
Tabela nr 7. Cechy rynkowe i ich wagi oraz stopnie nasilenia. 

Lp. Atrybut 
Waga 

% 

Stopień nasilenia (skala) 

1 2 3 

1.  Rodzaj budynku 10 budynek apartamentowy budynek mieszkalny 

2.  
Standard wykończenia 
lokalu 

55 bardzo dobry dobry deweloperski 

3.  
Powierzchnia użytkowa 
lokalu 

20 do 60 m
2
 

od 60 do 90 
m2 

powyżej 90 m2 

4.  
Powierzchnia przynależna 
i jej wpływ na wartość 

15 korzystna 
średnio 

korzystna 
brak 
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Opis cech rynkowych:  

1. rodzaj budynku: na podstawie analizy rynku stwierdzono, że lokale położone w 

zabudowie apartamentowej osiągają wyższe ceny jednostkowe niż lokale 

zlokalizowane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych; 

2. standard wykończenia lokalu: oznacza stopień zużycia okładzin ściennych i 

podłogowych, stan stolarki wewnętrznej, rodzaj użytych materiałów 

wykończeniowych, staranność wykończenia oraz rodzaj urządzeń trwale związanych 

z nieruchomością; 

3. powierzchnia przynależna i jej wpływ na wartość: pod uwagę wzięto wpływ na 

wartość pomieszczeń i powierzchni, które nie są zaliczane do powierzchni użytkowej 

m.in. komórek lokatorskich, tarasów naziemnych, itp. 

 

Pominięto w wycenie takie cechy jak stan techniczny budynku gdyż wszystkie wyceniane 

lokale położone były w nowej substancji. Pominięto także w wycenie położenie na piętrze, 

gdyż w ramach wycenianego projektu deweloperskiego analizowano lokale położone na 

różnych kondygnacjach, i ewentualne różnice wzajemnie się znoszą i nie mają wpływu na 

wartość projektu deweloperskiego. 

 

12. OPIS NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ 

W niniejszym operacie wyceną objęto nieruchomość gruntową docelowo 

zabudowaną trzema budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, podpiwniczonych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą (inwestycja w budowie) w granicach działki o nr 45/4 AM – 4 

obręb Księże Małe i powierzchni 3 427 m2. Zgodnie z mpzp powyższa działka znajduje się 

na terenie oznaczonym jako 7MW i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną. 

 Działka posiada kształt regularny, zbliżony do trapezu. Konfiguracja terenu płaska, 

korzystna do zabudowy. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej działki stanowią 

nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej 

i wielorodzinnej, rzeka Oława oraz budynek komercyjny. Wyceniana działka sąsiaduje od 

strony północnej z rzeką Oławą, od strony wschodniej i południowej z budynkami 

komercyjnymi, natomiast od strony zachodniej nieruchomość graniczy zabudową 

wielorodzinną I etapu budowy. 

Na dzień wizji lokalnej na działce 45/4 AM-4 znajduje się w chwili obecnej rozpoczęta 

inwestycja deweloperska. Na pozostałej części nieruchomości działka pozostaje porośnięta 
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trawami oraz zakrzaczeniami. Cały teren nieruchomości jest ogrodzony ogrodzeniem 

tymczasowym.  

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do większości sieci dostępnych we 

Wrocławiu tj. energii elektrycznej, sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej.  

 

Rysunek nr 4. Widok ogólny na lokalizację wycenianej nieruchomości. 

 

13. OPIS BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 2D, 2E i 2F 

 
 Opisu prowadzonej inwestycji rozpoczętej budowy trzech budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych na przedmiotowej nieruchomości dokonano w oparciu o przedstawiony 

projekt budowlany pierwotny i zamienny oraz zinwentaryzowany stan na dzień wizji lokalnej. 

Są to budynki oznaczone jako 2D, 2E i 2F i posiadają tożsame parametry techniczne.  

Projektowany budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, 1 klatkowy w którego skład 

wchodzi 5 lokali mieszkalnych. W budynku znajduje się winda cichobieżna.  
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Rysunek nr 5. Widok przedmiotowych budynków wielorodzinnych. 

 

Zastosowane rozwiązania techniczno – materiałowe w budynku: 

Fundamenty: ława żelbetowa; 

Ściany piwnic: żelbetowe z betonu B25, zbrojone stalą AIIIN; 

Ściany zewnętrzne: murowane z pustaków ceramicznych POROTHERM 50 P+W 50 cm 

ocieplone. Ściany cokołowe piwnicy – betonowe wylewane na mokro, ocieplone 8 cm 

styropianu;  

Ściany wewnętrzne: murowane z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W nośne 25 cm 

i nienośne 11,5 cm; 

Ściany działowe pomiędzy mieszkaniami: murowane z pustaków ceramicznych 

POROTHERM AKU 25/30 25 cm; 

Nadproża: prefabrykowane; 

Strop: żelbetowy typu filigran; 

Klatka schodowa: żelbetowa monolityczna; 

Dach: na stropie żelbetowym typu filigran, płaski, niewentylowany, membrana, folia 

paroszczelna, styropian minimum 20 cm, membrana wierzchnia EPDM;  

Tynki zewnętrzne: Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy, mineralny, malowany farbami 

mineralnymi.  

Tynki wewnętrzne: gipsowe,  maszynowe, w mieszkaniach pogruntowane i pobiałkowane; na 

klatkach schodowych pomalowane na gotowo; 

Stolarka drzwiowa: drzwi zewnętrzne antywłamaniowe klasy “C”; 
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Stolarka okienna: okna typu Portfenetr zabezpieczone balustradami, drewno klejone w 

kolorze afromozja, z szybą o współczynniku U=1,0, okna rozwierno–uchylne i przesuwne z 

niskim progiem, z systemem rolet mechanicznych (napęd elektryczny) sterowane 

przełącznikiem ściennym; 

Podłogi i posadzki: posadzki wewnętrzne lokali – szlichta betonowa, wylewka posadzkowa 

zatarta na gładko, bez warstw podłogowych;  

Rynny i rury spustowe: blacha cynkowo – tytanowa powlekana w kolorze antracytu; 

Balustrady wewnętrzne: stalowe malowane proszkowo;  

Balustrady tarasowe: konstrukcja stalowa wypełniona taflami szkła;  

 

Instalacje techniczne: 

- wodna 

- kanalizacyjna deszczowa i sanitarna  

- elektryczna 

- gazowa 

- centralnego ogrzewania  

- antenowa, telewizji przemysłowej, komputerowa, telefoniczna,  

- wideodomofonowa 

- wentylacyjna 

 

Parametry techniczne budynku (na podstawie projektu budowlanego) 

Powierzchnia użytkowa 1 budynku mieszkalnego typu 2DEF: 595,50 m2 

 
Tabela nr 8. Wykaz poszczególnych lokali wraz z powierzchnią użytkową (na podstawie 
projektu budowlanego). 

PARTER 

Lp. Wyszczególnienie PU [m2] 

1. K1-0-1 112,40 m2 

2. K1-0-2 112,30 m2 

 

Razem: 224,70 m2 

   I PIĘTRO 

Lp. Wyszczególnienie PU [m2] 

1. K1-1-3 112,30 m2 

2. K1-1-4 112,20 m2 

 

Razem: 224,50 m2 

   II PIĘTRO 

Lp. Wyszczególnienie PU [m2] 

1. K1-2-5 146,30 m2 

 

Razem: 146,30 m2 
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Przedmiotem sprzedaży będzie także 5 komórek lokatorskich, a także zgodnie z planem 

zagospodarowania terenu 9 naziemnych miejsc postojowych. 

14. STAN ZAAWANSOWANIA PRAC Z DNIA WIZJI LOKALNEJ 

 

Dla potrzeb niniejszej wyceny dokonano określenia stopnia zaawansowania prac 

budowlanych jako średniej ważonej poszczególnych robót budowlanych w budynku, udziału 

tych robót w cenie budynku i stopnia zaawansowania tych robót. W tym celu posługiwano się 

Biuletynem Cen Obiektów Budowlanych  - Zeszyt nr 13/2018 – poziom cen I kwartał 2018 

roku. 

Jako obiekt najbardziej zbliżony do wycenianego przyjęto obiekt nr 1122-204 (1112). 

 

Na dzień wizji lokalnej w budynku 2D zostały wykonane następujące prace: 

a) Roboty ziemne ( w przeważającej części); 

b) Ławy fundamentowe; 

c) Ściany fundamentowe (w przeważającej części); 

 

Na dzień wizji lokalnej w budynku 2E zostały wykonane następujące prace: 

a) Roboty ziemne ( w przeważającej części); 

b) Ławy fundamentowe; 

c) Ściany fundamentowe; 

d) Stropy i schody podziemia; 

e) Izolacje fundamentów i ścian podziemia; 

f) Ściany nadziemia; 

g) Stropy, sklepienia, schody, podesty; 

h) Dach konstrukcja; 

 

Na dzień wizji lokalnej w budynku 2F zostały wykonane następujące prace: 

a) Roboty ziemne ( w przeważającej części); 

b) Ławy fundamentowe; 

c) Ściany fundamentowe; 

d) Stropy i schody podziemia; 

e) Izolacje fundamentów i ścian podziemia; 

f) Ściany nadziemia; 

g) Stropy, sklepienia, schody, podesty; 

h) Dach konstrukcja; 

i) Dach pokrycie ( w niewielkiej części); 
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Tabela nr 11. Określenie średnioważonego zakresu zaawansowania prac budowlanych w 
budynku 2D na dzień wizji lokalnej. 

Lp. Opis robót 

Udział 
elementu 
w cenie 

[%] 

Stan 
zaawansowania 

robót 

Średnio 
ważony stopień 
zaawansowania 

prac [%] 

1 Roboty ziemne 4,10% 90% 3,69% 

2 Fundamenty 1,80% 100% 1,80% 

3 
Ściany 
podziemia 

2,60% 70% 1,82% 

4 
Stropy i schody 
podziemia 

2,30% 0% 0,00% 

5 
Izolacje 
fundamentów i 
ścian podziemia 

0,50% 0% 0,00% 

6 
Ściany 
nadziemia 

9,10% 0% 0,00% 

7 
Stropy, 
sklepienia, 
schody, podesty 

12,40% 0% 0,00% 

8 

Ścianki działowe 
(z wyłączeniem 
wykonywanych 
na sucho) 

2,10% 0% 0,00% 

9 
Dach- 
kionstrukcja 

1,80% 0% 0,00% 

10 Dach- pokrycie 2,40% 0% 0,00% 

11 
Podłoża i kanały 
wewnątrz 
budynku 

0,50% 0% 0,00% 

12 
Izolacje 
nadziemia 

3,60% 0% 0,00% 

13 
Warstwy 
wyrównawcze 
pod posadzki 

3,40% 0% 0,00% 

14 
Tynki i 
oblicowania 

7,90% 0% 0,00% 

15 
Okna i drzwi 
zewnętrzne 

4,10% 0% 0,00% 

16 
Drzwi 
wewnętrzne 

2,10% 0% 0,00% 

17 
Roboty 
malarskie 

1,30% 0% 0,00% 

18 Posadzki 6,20% 0% 0,00% 

19 
Inne roboty 
wykończeniowe 
wewnętrzne 

0,40% 0% 0,00% 

20 
Elewacje i 
roboty zew. 

9,40% 0% 0,00% 

21 
Inne roboty 
zewnętrzne 

0,50% 0% 0,00% 
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22 
Instalacja 
wodociągowa 

2,20% 0% 0,00% 

23 Instalacja ppoż 0,10% 0% 0,00% 

24 
Instalacja 
kanalizacyjna 

3,10% 0% 0,00% 

25 
Instalacja 
gazowa 

1,00% 0% 0,00% 

26 
Węzeł 
ciepłowniczy 

3,40% 0% 0,00% 

27 
Instalacje 
centralnego 
ogrzewania 

6,60% 0% 0,00% 

28 
Instalacje 
techniki 
wentylacji 

1,90% 0% 0,00% 

29 
Tablice 
rozdzielcze 

1,20% 0% 0,00% 

30 
Instalacje 
oświetleniowe 

0,50% 0% 0,00% 

31 
Instalacje gniazd 
wtykowych 

0,70% 0% 0,00% 

32 Instalacja siłowa 0,40% 0% 0,00% 

33 
Instalacje 
alarmu, dozoru i 
sygnalizacji 

0,20% 0% 0,00% 

34 
Instalacje 
strukturalne 

0,20% 0% 0,00% 

  

Stopień 
zaawansowania 
prac na dzień 
wizji lokalnej 

100%   7,31% 

 

Stopień zaawansowania prac budowlanych  na dzień wizji lokalnej: 7,31% 
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Tabela nr 12. Określenie średnioważonego zakresu zaawansowania prac budowlanych w 
budynku 2E na dzień wizji lokalnej. 

Lp. Opis robót 

Udział 
elementu 
w cenie 

[%] 

Stan 
zaawansowania 

robót 

Średnio 
ważony stopień 
zaawansowania 

prac [%] 

1 Roboty ziemne 4,10% 90% 3,69% 

2 Fundamenty 1,80% 100% 1,80% 

3 
Ściany 
podziemia 

2,60% 100% 2,60% 

4 
Stropy i schody 
podziemia 

2,30% 100% 2,30% 

5 
Izolacje 
fundamentów i 
ścian podziemia 

0,50% 100% 0,50% 

6 
Ściany 
nadziemia 

9,10% 100% 9,10% 

7 
Stropy, 
sklepienia, 
schody, podesty 

12,40% 100% 12,40% 

8 

Ścianki działowe 
(z wyłączeniem 
wykonywanych 
na sucho) 

2,10% 0% 0,00% 

  
Dach- 
kionstrukcja 

1,80% 100% 1,80% 

9 Dach- pokrycie 2,40% 0% 0,00% 

10 
Podłoża i kanały 
wewnątrz 
budynku 

0,50% 0% 0,00% 

11 
Izolacje 
nadziemia 

3,60% 0% 0,00% 

12 
Warstwy 
wyrównawcze 
pod posadzki 

3,40% 0% 0,00% 

13 
Tynki i 
oblicowania 

7,90% 0% 0,00% 

14 
Okna i drzwi 
zewnętrzne 

4,10% 0% 0,00% 

15 
Drzwi 
wewnętrzne 

2,10% 0% 0,00% 

17 
Roboty 
malarskie 

1,30% 0% 0,00% 

18 Posadzki 6,20% 0% 0,00% 

20 
Inne roboty 
wykończeniowe 
wewnętrzne 

0,40% 0% 0,00% 

21 
Elewacje i 
roboty zew. 

9,40% 0% 0,00% 

  
Inne roboty 
zewnętrzne 

0,50% 0% 0,00% 
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22 
Instalacja 
wodociągowa 

2,20% 0% 0,00% 

  Instalacja ppoż 0,10% 0% 0,00% 

23 
Instalacja 
kanalizacyjna 

3,10% 0% 0,00% 

24 
Instalacja 
gazowa 

1,00% 0% 0,00% 

  
Węzeł 
ciepłowniczy 

3,40% 0% 0,00% 

25 
Instalacje 
centralnego 
ogrzewania 

6,60% 0% 0,00% 

26 
Instalacje 
techniki 
wentylacji 

1,90% 0% 0,00% 

27 
Tablice 
rozdzielcze 

1,20% 0% 0,00% 

28 
Instalacje 
oświetleniowe 

0,50% 0% 0,00% 

29 
Instalacje gniazd 
wtykowych 

0,70% 0% 0,00% 

30 Instalacja siłowa 0,40% 0% 0,00% 

31 
Instalacje 
alarmu, dozoru i 
sygnalizacji 

0,20% 0% 0,00% 

32 
Instalacje 
strukturalne 

0,20% 0% 0,00% 

  

Stopień 
zaawansowania 
prac na dzień 
wizji lokalnej 

100%   34,19% 

 

Stopień zaawansowania prac budowlanych  na dzień wizji lokalnej: 34,19% 

 

Tabela nr 13. Określenie średnioważonego zakresu zaawansowania prac budowlanych w 
budynku 2F na dzień wizji lokalnej. 

Lp. Opis robót 

Udział 
elementu 
w cenie 

[%] 

Stan 
zaawansowania 

robót 

Średnio 
ważony stopień 
zaawansowania 

prac [%] 

1 Roboty ziemne 4,10% 90% 3,69% 

2 Fundamenty 1,80% 100% 1,80% 

3 
Ściany 
podziemia 

2,60% 100% 2,60% 

4 
Stropy i schody 
podziemia 

2,30% 100% 2,30% 

5 
Izolacje 
fundamentów i 
ścian podziemia 

0,50% 100% 0,50% 
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6 
Ściany 
nadziemia 

9,10% 100% 9,10% 

7 
Stropy, 
sklepienia, 
schody, podesty 

12,40% 100% 12,40% 

8 

Ścianki działowe 
(z wyłączeniem 
wykonywanych 
na sucho) 

2,10% 0% 0,00% 

  
Dach- 
kionstrukcja 

1,80% 100% 1,80% 

9 Dach- pokrycie 2,40% 20% 0,48% 

10 
Podłoża i kanały 
wewnątrz 
budynku 

0,50% 0% 0,00% 

11 
Izolacje 
nadziemia 

3,60% 0% 0,00% 

12 
Warstwy 
wyrównawcze 
pod posadzki 

3,40% 0% 0,00% 

13 
Tynki i 
oblicowania 

7,90% 0% 0,00% 

14 
Okna i drzwi 
zewnętrzne 

4,10% 0% 0,00% 

15 
Drzwi 
wewnętrzne 

2,10% 0% 0,00% 

17 
Roboty 
malarskie 

1,30% 0% 0,00% 

18 Posadzki 6,20% 0% 0,00% 

20 
Inne roboty 
wykończeniowe 
wewnętrzne 

0,40% 0% 0,00% 

21 
Elewacje i 
roboty zew. 

9,40% 0% 0,00% 

  
Inne roboty 
zewnętrzne 

0,50% 0% 0,00% 

22 
Instalacja 
wodociągowa 

2,20% 0% 0,00% 

  Instalacja ppoż 0,10% 0% 0,00% 

23 
Instalacja 
kanalizacyjna 

3,10% 0% 0,00% 

24 
Instalacja 
gazowa 

1,00% 0% 0,00% 

  
Węzeł 
ciepłowniczy 

3,40% 0% 0,00% 

25 
Instalacje 
centralnego 
ogrzewania 

6,60% 0% 0,00% 

26 
Instalacje 
techniki 
wentylacji 

1,90% 0% 0,00% 

27 
Tablice 
rozdzielcze 

1,20% 0% 0,00% 

28 
Instalacje 
oświetleniowe 

0,50% 0% 0,00% 
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29 
Instalacje gniazd 
wtykowych 

0,70% 0% 0,00% 

30 Instalacja siłowa 0,40% 0% 0,00% 

31 
Instalacje 
alarmu, dozoru i 
sygnalizacji 

0,20% 0% 0,00% 

32 
Instalacje 
strukturalne 

0,20% 0% 0,00% 

  

Stopień 
zaawansowania 
prac na dzień 
wizji lokalnej 

100%   34,67% 

 

Stopień zaawansowania prac budowlanych  na dzień wizji lokalnej: 34,67% 

 

Średnioważony stopień zaawansowania prac budowlanych w budynkach 2D, 2E i 2F 

na dzień wizji lokalnej wynosi: 25,39% 

 

Rzeczoznawcy nie przedłożono dziennika budowy, w związku z tym nie można było 

stwierdzić, jaka jest data ostatniego wpisu, i czy wydane pozwolenie na budowę nadal jest 

ważne.  
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15. OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI PO ZAKOŃCZENIU INWESTYCJI 

 

15.1 Określenie wartości jednostkowych  za poszczególne rodzaje 

nieruchomości 

 

Określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym wielorodzinnym, wielolokalowym z garażem podziemnym dokonano poprzez 

jego funkcjonalny podział i odrębną wycenę poszczególnych lokali mieszkalnych, lokali 

użytkowych i miejsc postojowych. Wartość rynkową poszczególnych lokali mieszkalnych 

oraz lokali użytkowych określono wg stanu deweloperskiego. 

 

Założenia przyjęte do wyceny: 

 Wszystkie lokale mieszkalne w budynkach 2D, 2E i 2F są lokalami o dużych 

powierzchnia tj. powyżej 90 m2 

 W ramach przedmiotowej inwestycji zidentyfikowano po 5 komórek lokatorskich w 

każdym z budynków. Założono, że będą ona sprzedawane wraz z lokalami 

mieszkalnymi.  

 Bezpośrednio do wyceny przyjęto lokale mieszkalne z rynku pierwotnego i wtórnego 

(posługiwano się cenami netto); do bezpośredniego porównania przyjęto lokale w 

standardzie deweloperskim 

 Przy wycenie miejsc postojowych także posługiwano się cenami netto, jednostką 

porównawczą było jedno miejsce postojowe; były to miejsca postojowe naziemne 

 Wartość rynkowa nieruchomości po zakończeniu rozwoju jest sumą wartości 

wszystkich lokali mieszkalnych, które docelowo można wyodrębnić na przedmiotowej 

nieruchomości, a także miejsc postojowych naziemnych 
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a) lokale mieszkalne w stanie deweloperskim o powierzchni powyżej 90 m2; 

Określenia wartości rynkowej lokali mieszkalnych dokonano w podejściu porównawczym 

metodą porównywania parami. 

Do porównania przyjęto: 

1) 2016-06-20 – lokal mieszkalny położony w budynku przy  

ul. Rybnickiej 18h we Wrocławiu ( położony w ramach tej samej inwestycji co 

przedmiotowe lokale). Lokal w stanie deweloperskim sprzedawany przez dewelopera. 

Lokal mieszkalny o powierzchni 68,89 m2. Cena transakcyjna: 481 481,48 zł netto.  

1. Rodzaj budynku: budynek apartamentowy.  

2. Standard wykończenia lokalu: deweloperski.  

3. Powierzchnia użytkowa lokalu: od 60 do 90 m2 

4.  Powierzchnia przynależna i jej wpływ na wartość: średnio korzystna. 

Cena za 1 m2 p.u. lokalu: 6 989,14 zł netto. Zaktualizowana na dzień wyceny cena 1 m2 

p.u. lokalu: 7 660,10 zł netto. 

 

2) 2017-07-19  lokal mieszkalny położony w budynku przy  

ul. Rybnickiej 18m we Wrocławiu (położony w ramach tej samej inwestycji co 

przedmiotowe lokale). Lokal w stanie deweloperskim sprzedawany przez dewelopera. 

Lokal mieszkalny o powierzchni 117,51 m2. Cena transakcyjna: 768 518,52 zł netto.  

1. Rodzaj budynku: budynek apartamentowy.  

2. Standard wykończenia lokalu: deweloperski.  

3. Powierzchnia użytkowa lokalu: powyżej 90 m2 

4. Powierzchnia przynależna i jej wpływ na wartość: średnio korzystna. 

Cena za 1 m2 p.u. lokalu: 6 540,03 zł netto. Zaktualizowana na dzień wyceny cena 1 m2 

p.u. lokalu: 6 827,79 zł netto. 

 

3) 2016-06-20 – lokal mieszkalny położony w budynku przy  

ul. Rybnickiej 18g we Wrocławiu ( położony w ramach tej samej inwestycji co 

przedmiotowe lokale). Lokal w stanie deweloperskim sprzedawany przez dewelopera. 

Lokal mieszkalny o powierzchni 93,21 m2. Cena transakcyjna: 525 462,96 zł netto.  

1) Rodzaj budynku: budynek apartamentowy.  

2) Standard wykończenia lokalu: deweloperski.  

3) Powierzchnia użytkowa lokalu: powyżej 90 m2 

4) Powierzchnia przynależna i jej wpływ na wartość: brak. 

Cena za 1 m2 p.u. lokalu: 5 637,41 zł netto. Zaktualizowana na dzień wyceny cena 1 m2 

p.u. lokalu: 6 178,60 zł netto. 
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Tabela nr 12. Arkusz wyceny prawa własności nieruchomości lokalowej – lokale o powierzchni 
powyżej 90 m

2
. 

Lp. Atrybut 
Wag
a (%) 

Udział 
kwotowy 

(zł) 

Udział 
kwotowy 
na jed. 

atrybutu 
(zł) 

Nieruchomo
ść 

wyceniana 

Nieruchomości przyjęte do porównania 

Rybnicka 18h Rybnicka 18m Rybnicka 18g 

Ocen
a 

Popraw 
-ka 

Ocena 
Popraw 

-ka 
ocena 

Popra
w 

-ka 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1 
Data transakcji lub wyceny Maj 2018 2016-06-20 2017-07-19 2016-06-22 

2 Cena transakcyjna za 1 m
2
 p.u. lokalu wraz z 

przynależnym gruntem 
 

7 660,10 zł/m2 6 827,79 zł/m2 6 178,60 zł/m2 

3 
Rodzaj budynku 10 234,36 234,36 

budynek 
apartamento

wy 

budynek 
apartamentow

y 
0 

budynek 
apartament

owy 
0 

budynek 
apartament

owy 
0 

4 Standard 
wykończenia lokalu 

55 1 288,99 644,50 deweloperski deweloperski 0 
dewelopers

ki 
0 

deweloper
ski 

0 

5 Powierzchnia 
użytkowa lokalu 

20 468,72 234,36 
powyżej 90 

m2 
od 60 do 90 

m2 

-
234,3

6 

powyżej 90 
m2 

0 
powyżej 90 

m2 
0 

6 
Powierzchnia 
przynależna i jej 
wpływ na wartość 

15 351,54 175,77 brak 
średnio 

korzystna 

-
175,7

7 

średnio 
korzystna 

-175,77 brak 0 

7 
Suma poprawek ∑pi 

 
-410,13 -175,77 0 

8 
Wartość poprawiona  1 m

2 
powierzchni użytkowej 

 

7 249,97 zł/m2 6 652,02 zł/m2 6 178,60 zł/m2 

9 Wartość średnia1 m
2
 powierzchni użytkowej lokalu 

mieszkalnego 
6 693,53 zł/m

2
 

   

* szczegółowe dane o nieruchomościach przyjętych do porównania są opisane w bazie danych   wyceniającego. 

 

 
Średnia wartość 1 m2 lokalu mieszkalnego (lokale powyżej 90 m2): 6 694 zł netto 
 
 
słownie: sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote netto 
 
 
 

15.2 Określenie łącznej wartości rynkowej lokali mieszkalnych 

 

Podczas analizy dokumentacji projektowej zidentyfikowano 15 lokali mieszkalnych w 3 

budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej  1 786,50 m2. Dodatkowo w 

granicach przedmiotowej nieruchomości wyodrębniono 9 miejsc postojowych naziemnych. 

Określenia wartości rynkowej poszczególnych nieruchomości dokonano w podejściu 

porównawczym metodą porównywania parami. Wartość rynkowa nieruchomości po 
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zakończeniu rozwoju jest sumą wartości rynkowej poszczególnych lokali mieszkalnych i 

naziemnych miejsc postojowych. Obliczenia zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

 

Tabela nr 17. Wartość rynkowa nieruchomości po zakończeniu rozwoju. 

Lp. Nr budynku Nr lokalu PU [m2] 
Cena 1m2 PU 

[zł/m2] 
Cena lokalu 

[zł] 

1. Budynek 2D K1-0-1 112,40 m2 6 694 zł/m2 752 406 zł 

2. Budynek 2D K1-0-2 112,30 m2 6 694 zł/m2 751 736 zł 

3. Budynek 2D K1-1-3 112,30 m2 6 694 zł/m2 751 736 zł 

4. Budynek 2D K1-1-4 112,20 m2 6 694 zł/m2 751 067 zł 

5. Budynek 2D K1-2-5 146,30 m2 6 694 zł/m2 979 332 zł 

6. Budynek 2E K1-0-1 112,40 m2 6 694 zł/m2 752 406 zł 

7. Budynek 2E K1-0-2 112,30 m2 6 694 zł/m2 751 736 zł 

8. Budynek 2E K1-1-3 112,30 m2 6 694 zł/m2 751 736 zł 

9. Budynek 2E K1-1-4 112,20 m2 6 694 zł/m2 751 067 zł 

10. Budynek 2E K1-2-5 146,30 m2 6 694 zł/m2 979 332 zł 

11. Budynek 2F K1-0-1 112,40 m2 6 694 zł/m2 752 406 zł 

12. Budynek 2F K1-0-2 112,30 m2 6 694 zł/m2 751 736 zł 

13. Budynek 2F K1-1-3 112,30 m2 6 694 zł/m2 751 736 zł 

14. Budynek 2F K1-1-4 112,20 m2 6 694 zł/m2 751 067 zł 

15. Budynek 2F K1-2-5 146,30 m2 6 694 zł/m2 979 332 zł 

16. MPN
1
  9 szt. 11 100 zł 99 900 zł 

  
Razem: 1786,50 m2   12 058 731 zł 

 

Przyjęto w zaokrągleniu: 12 059 000 zł 

 

 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą po 

zakończeniu inwestycji w granicach działki nr 45/4 AM – 4 obręb Księże Małe  wynosi: 

WN = 12 059 000 zł netto 

słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 

                                                 
1
 Wartość miejsca postojowego naziemnego przyjęto na poziomie 50% wartości miejsca postojowego 

w garażu podziemnym, szczegółowe określenie wartości miejsc postojowych podziemnych znajduje 
się w operacie szacunkowym dotyczącym gotowych lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w 
ramach tej samej inwestycji 
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16. OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU 
MIESZANYM 

Wartość rynkowa nieruchomości w podejściu mieszanym określa się jako różnicę 

wartości nieruchomości po wykonaniu robót budowlanych oraz wartości przeciętnych 

kosztów tych robót, z uwzględnieniem zysków inwestora na rynku nieruchomości podobnych. 

Wartość w podejściu mieszanym określono na podstawie założeń planowanej inwestycji 

realizowanej w oparciu o decyzję o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych. 

Dane powierzchniowo - kubaturowe przyjęto na podstawie zatwierdzonego projektu 

budowlanego.  

 

16.1 Określenie wartości rynkowej nieruchomości po wykonaniu zakładanych 

robót budowlanych  

 

Określenia wartości rynkowej nieruchomości po wykonaniu robót budowlanych określono w 

podejściu porównawczym (szczegółowe obliczenia w rozdziale 15) i wynosi ona:  

 

WN = 12 059 000 zł netto 

słownie: dwanaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych netto 

 

a) Określenie wartości przeciętnych kosztów robót budowlanych 

 

Określenia przeciętnych kosztów robót budowlanych dokonano w oparciu o Biuletyn Cen 

Obiektów Budowlanych – zeszyt nr 13/2017 (1709) – poziom cen I kwartał 2018 r. 

Jako najbardziej zbliżony do wycenianego uznano obiekt nr 1122-204 (1112). 

Określenia przeciętnych kosztów robót budowlanych dokonano w podejściu kosztowym, 

metodą kosztów odtworzenia, techniką wskaźnikową. Przy użyciu techniki wskaźnikowej 

koszty określa się poprzez pomnożenie ceny wskaźnikowej przez liczbę jednostek 

odniesienia, dla których cena ta została ustalona. 

Przy czym w przypadku przedmiotowej nieruchomości, z uwagi na fakt, że część prac 

budowlanych nie będzie musiała być poniesiona określono  średnioważony stopień robót, 

które muszą być jeszcze wykonane do zakończenia inwestycji. 

 

Przyjęte założenia przy wycenie przedmiotowej nieruchomości w podejściu mieszanym: 

1. Przedmiotowa nieruchomość zostanie wybudowana zgodnie z uzyskanym 

pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 1248/2009 z dnia 10 lipca 2009 roku 
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wydana przez Prezydenta Wrocławia zatwierdzająca projekt budowlany i 

udzielająca pozwolenia na budowę wraz z późniejszymi zmianami; 

2. Po wykonaniu zakładanych prac budowlanych powstanie 15 lokali 

mieszkalnych w 3 budynkach mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej  

1 786,50 m2, dodatkowo w ramach analizowanej inwestycji powstanie 9 

miejsc postojowych naziemnych; 

3. Koszty budowy 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkań przyjęto w oparciu o 

obowiązujące kosztorysy, a także aktualnie panujące stawki na rynku 

lokalnym w wysokości 3 128 zł/m2 p.u.,  przy czym koszty budowy całej 

inwestycji liczono jako jednostkowy koszt budowy 1 m2 i ilość metrów 

powierzchni użytkowej; koszt ten obejmuje także koszty przyłączy 

4. Określono koszty zagospodarowania terenów zielonych i utwardzenia terenu 

w wysokości 250 zł/m2. 

5. Określono, że przedmiotowa inwestycja na dzień wizji lokalnej  jest już 

zaawansowana w 25,39%; 

6. Koszty dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego przyjęto w 

wysokości 4,00% kosztów planowanych robót budowlanych; 

7. Koszty sprzedaży lokali i marketingu przyjęto w wysokości 3,0% wartości 

rynkowej nieruchomości; 

8. Koszty zarządzania tym projektem wyniosą 3,0% wartości rynkowej 

inwestycji; 

9. Założono, że inwestycja będzie trwała 12 miesięcy (proces budowlany) 

10. Przyjęto rezerwę inwestycyjną w wysokości 10% kosztów budowlanych 

11. Przyjęto kredyt inwestycyjny w wysokości 8 000 000 zł na okres 12 

miesięcy, przy oprocentowaniu i innych kosztach finansowych wynoszących 

4,0% w skali roku, pozostała część inwestycji będzie finansowana z 

przedpłat klientów kupujących lokale mieszkalne; 

 

Przy takich założeniach dokonano określenia kosztów rozwoju przedmiotowej inwestycji 

(obliczenia szczegółowe). 
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a) Koszty prac budowlanych 
 
Tabela nr 18. Określenie przeciętnych kosztów realizacji przedmiotowej inwestycji w budynku 
2D. 

Lp. Opis robót 

Pozostało 
do 

wykonania 
[%] 

Jednostka 
miary [m

2
] 

Udział 
elementu 
w cenie 

[%] 

Koszt 
jedn. 
[zł/m2 
PU] 

Koszty 
budowlane 

do 
poniesienia 

w zł 

1 Roboty ziemne 10,0% 595,50 4,10% 128,25 7 637,17 

2 Fundamenty 0,0% 595,50 1,80% 56,30 0,00 

3 
Ściany 
podziemia 

30,0% 595,50 2,60% 81,33 14 529,25 

4 
Stropy i schody 
podziemia 

100,0% 595,50 2,30% 71,94 42 842,65 

5 

Izolacje 
fundamentów i 
ścian 
podziemia 

100,0% 595,50 0,50% 15,64 9 313,62 

6 
Ściany 
nadziemia 

100,0% 595,50 9,10% 284,65 169 507,88 

7 

Stropy, 
sklepienia, 
schody, 
podesty 

100,0% 595,50 12,40% 387,87 230 977,78 

8 

Ścianki 
działowe (z 
wyłączeniem 
wykonywanych 
na sucho) 

100,0% 595,50 2,10% 65,69 39 117,20 

9 
Dach- 
kionstrukcja 

100,0% 595,50 1,80% 56,30 33 529,03 

10 Dach- pokrycie 100,0% 595,50 2,40% 75,07 44 705,38 

11 

Podłoża i 
kanały 
wewnątrz 
budynku 

100,0% 595,50 0,50% 15,64 9 313,62 

12 
Izolacje 
nadziemia 

100,0% 595,50 3,60% 112,61 67 058,06 

13 
Warstwy 
wyrównawcze 
pod posadzki 

100,0% 595,50 3,40% 106,35 63 332,62 

14 
Tynki i 
oblicowania 

100,0% 595,50 7,90% 247,11 147 155,20 

15 
Okna i drzwi 
zewnętrzne 

100,0% 595,50 4,10% 128,25 76 371,68 

16 
Drzwi 
wewnętrzne 

100,0% 595,50 2,10% 65,69 39 117,20 

17 
Roboty 
malarskie 

100,0% 595,50 1,30% 40,66 24 215,41 

18 Posadzki 100,0% 595,50 6,20% 193,94 115 488,89 

19 
Inne roboty 
wykończeniowe 
wewnętrzne 

100,0% 595,50 0,40% 12,51 7 450,90 
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20 
Elewacje i 
roboty zew. 

100,0% 595,50 9,40% 294,03 175 096,06 

21 
Inne roboty 
zewnętrzne 

100,0% 595,50 0,50% 15,64 9 313,62 

22 
Instalacja 
wodociągowa 

100,0% 595,50 2,20% 68,82 40 979,93 

23 Instalacja ppoż 100,0% 595,50 0,10% 3,13 1 862,72 

24 
Instalacja 
kanalizacyjna 

100,0% 595,50 3,10% 96,97 57 744,44 

25 
Instalacja 
gazowa 

100,0% 595,50 1,00% 31,28 18 627,24 

26 
Węzeł 
ciepłowniczy 

100,0% 595,50 3,40% 106,35 63 332,62 

27 
Instalacje 
centralnego 
ogrzewania 

100,0% 595,50 6,60% 206,45 122 939,78 

28 
Instalacje 
techniki 
wentylacji 

100,0% 595,50 1,90% 59,43 35 391,76 

29 
Tablice 
rozdzielcze 

100,0% 595,50 1,20% 37,54 22 352,69 

30 
Instalacje 
oświetleniowe 

100,0% 595,50 0,50% 15,64 9 313,62 

31 
Instalacje 
gniazd 
wtykowych 

100,0% 595,50 0,70% 21,90 13 039,07 

32 
Instalacja 
siłowa 

100,0% 595,50 0,40% 12,51 7 450,90 

33 
Instalacje 
alarmu, dozoru 
i sygnalizacji 

100,0% 595,50 0,20% 6,26 3 725,45 

34 
Instalacje 
strukturalne 

100,0% 595,50 0,20% 6,26 3 725,45 

  RAZEM     100 3128 
1 726 
558,88 

 

Tabela nr 18. Określenie przeciętnych kosztów realizacji przedmiotowej inwestycji w budynku 
2E. 

Lp. Opis robót 

Pozostało 
do 

wykonania 
[%] 

Jednostka 
miary [m

2
] 

Udział 
elementu 
w cenie 

[%] 

Koszt 
jedn. 
[zł/m2 
PU] 

Koszty 
budowlane 

do 
poniesienia 

w zł 

1 Roboty ziemne 10,0% 595,50 4,10% 128,25 7 637,17 

2 Fundamenty 0,0% 595,50 1,80% 56,30 0,00 

3 
Ściany 
podziemia 

0,0% 595,50 2,60% 81,33 0,00 

4 
Stropy i schody 
podziemia 

0,0% 595,50 2,30% 71,94 0,00 

5 

Izolacje 
fundamentów i 
ścian 
podziemia 

0,0% 595,50 0,50% 15,64 0,00 

6 
Ściany 
nadziemia 

0,0% 595,50 9,10% 284,65 0,00 
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7 

Stropy, 
sklepienia, 
schody, 
podesty 

0,0% 595,50 12,40% 387,87 0,00 

8 

Ścianki 
działowe (z 
wyłączeniem 
wykonywanych 
na sucho) 

100,0% 595,50 2,10% 65,69 39 117,20 

9 
Dach- 
kionstrukcja 

0,0% 595,50 1,80% 56,30 0,00 

10 Dach- pokrycie 100,0% 595,50 2,40% 75,07 44 705,38 

11 

Podłoża i 
kanały 
wewnątrz 
budynku 

100,0% 595,50 0,50% 15,64 9 313,62 

12 
Izolacje 
nadziemia 

100,0% 595,50 3,60% 112,61 67 058,06 

13 
Warstwy 
wyrównawcze 
pod posadzki 

100,0% 595,50 3,40% 106,35 63 332,62 

14 
Tynki i 
oblicowania 

100,0% 595,50 7,90% 247,11 147 155,20 

15 
Okna i drzwi 
zewnętrzne 

100,0% 595,50 4,10% 128,25 76 371,68 

16 
Drzwi 
wewnętrzne 

100,0% 595,50 2,10% 65,69 39 117,20 

17 
Roboty 
malarskie 

100,0% 595,50 1,30% 40,66 24 215,41 

18 Posadzki 100,0% 595,50 6,20% 193,94 115 488,89 

19 
Inne roboty 
wykończeniowe 
wewnętrzne 

100,0% 595,50 0,40% 12,51 7 450,90 

20 
Elewacje i 
roboty zew. 

100,0% 595,50 9,40% 294,03 175 096,06 

21 
Inne roboty 
zewnętrzne 

100,0% 595,50 0,50% 15,64 9 313,62 

22 
Instalacja 
wodociągowa 

100,0% 595,50 2,20% 68,82 40 979,93 

23 Instalacja ppoż 100,0% 595,50 0,10% 3,13 1 862,72 

24 
Instalacja 
kanalizacyjna 

100,0% 595,50 3,10% 96,97 57 744,44 

25 
Instalacja 
gazowa 

100,0% 595,50 1,00% 31,28 18 627,24 

26 
Węzeł 
ciepłowniczy 

100,0% 595,50 3,40% 106,35 63 332,62 

27 
Instalacje 
centralnego 
ogrzewania 

100,0% 595,50 6,60% 206,45 122 939,78 

28 
Instalacje 
techniki 
wentylacji 

100,0% 595,50 1,90% 59,43 35 391,76 

29 
Tablice 
rozdzielcze 

100,0% 595,50 1,20% 37,54 22 352,69 
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30 
Instalacje 
oświetleniowe 

100,0% 595,50 0,50% 15,64 9 313,62 

31 
Instalacje 
gniazd 
wtykowych 

100,0% 595,50 0,70% 21,90 13 039,07 

32 
Instalacja 
siłowa 

100,0% 595,50 0,40% 12,51 7 450,90 

33 
Instalacje 
alarmu, dozoru 
i sygnalizacji 

100,0% 595,50 0,20% 6,26 3 725,45 

34 
Instalacje 
strukturalne 

100,0% 595,50 0,20% 6,26 3 725,45 

  RAZEM     100 3128 
1 225 
858,66 

  

Tabela nr 18. Określenie przeciętnych kosztów realizacji przedmiotowej inwestycji w budynku 
2F. 

Lp. Opis robót 

Pozostało 
do 

wykonania 
[%] 

Jednostka 
miary [m

2
] 

Udział 
elementu 
w cenie 

[%] 

Koszt 
jedn. 
[zł/m2 
PU] 

Koszty 
budowlane 

do 
poniesienia 

w zł 

1 Roboty ziemne 10,0% 595,50 4,10% 128,25 7 637,17 

2 Fundamenty 0,0% 595,50 1,80% 56,30 0,00 

3 
Ściany 
podziemia 

0,0% 595,50 2,60% 81,33 0,00 

4 
Stropy i schody 
podziemia 

0,0% 595,50 2,30% 71,94 0,00 

5 

Izolacje 
fundamentów i 
ścian 
podziemia 

0,0% 595,50 0,50% 15,64 0,00 

6 
Ściany 
nadziemia 

0,0% 595,50 9,10% 284,65 0,00 

7 

Stropy, 
sklepienia, 
schody, 
podesty 

0,0% 595,50 12,40% 387,87 0,00 

8 

Ścianki 
działowe (z 
wyłączeniem 
wykonywanych 
na sucho) 

100,0% 595,50 2,10% 65,69 39 117,20 

9 
Dach- 
kionstrukcja 

0,0% 595,50 1,80% 56,30 0,00 

10 Dach- pokrycie 80,0% 595,50 2,40% 75,07 35 764,30 

11 

Podłoża i 
kanały 
wewnątrz 
budynku 

100,0% 595,50 0,50% 15,64 9 313,62 

12 
Izolacje 
nadziemia 

100,0% 595,50 3,60% 112,61 67 058,06 

13 
Warstwy 
wyrównawcze 
pod posadzki 

100,0% 595,50 3,40% 106,35 63 332,62 
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14 
Tynki i 
oblicowania 

100,0% 595,50 7,90% 247,11 147 155,20 

15 
Okna i drzwi 
zewnętrzne 

100,0% 595,50 4,10% 128,25 76 371,68 

16 
Drzwi 
wewnętrzne 

100,0% 595,50 2,10% 65,69 39 117,20 

17 
Roboty 
malarskie 

100,0% 595,50 1,30% 40,66 24 215,41 

18 Posadzki 100,0% 595,50 6,20% 193,94 115 488,89 

19 
Inne roboty 
wykończeniowe 
wewnętrzne 

100,0% 595,50 0,40% 12,51 7 450,90 

20 
Elewacje i 
roboty zew. 

100,0% 595,50 9,40% 294,03 175 096,06 

21 
Inne roboty 
zewnętrzne 

100,0% 595,50 0,50% 15,64 9 313,62 

22 
Instalacja 
wodociągowa 

100,0% 595,50 2,20% 68,82 40 979,93 

23 Instalacja ppoż 100,0% 595,50 0,10% 3,13 1 862,72 

24 
Instalacja 
kanalizacyjna 

100,0% 595,50 3,10% 96,97 57 744,44 

25 
Instalacja 
gazowa 

100,0% 595,50 1,00% 31,28 18 627,24 

26 
Węzeł 
ciepłowniczy 

100,0% 595,50 3,40% 106,35 63 332,62 

27 
Instalacje 
centralnego 
ogrzewania 

100,0% 595,50 6,60% 206,45 122 939,78 

28 
Instalacje 
techniki 
wentylacji 

100,0% 595,50 1,90% 59,43 35 391,76 

29 
Tablice 
rozdzielcze 

100,0% 595,50 1,20% 37,54 22 352,69 

30 
Instalacje 
oświetleniowe 

100,0% 595,50 0,50% 15,64 9 313,62 

31 
Instalacje 
gniazd 
wtykowych 

100,0% 595,50 0,70% 21,90 13 039,07 

32 
Instalacja 
siłowa 

100,0% 595,50 0,40% 12,51 7 450,90 

33 
Instalacje 
alarmu, dozoru 
i sygnalizacji 

100,0% 595,50 0,20% 6,26 3 725,45 

34 
Instalacje 
strukturalne 

100,0% 595,50 0,20% 6,26 3 725,45 

  RAZEM     100 3128 
1 216 
917,59 

 

Suma kosztów realizacji przedmiotowej inwestycji w budynkach 2D, 2E, 2F wynosi: 

4 169 335,13 zł 

 

Przyjęto w zaokrągleniu: 4 169 000 zł
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b) inne koszty budowlane – przedmiotowa inwestycja celem zakończenia wymagać będzie 

wykonania prac związanych z zagospodarowaniem działki, wykonaniem ogrodzeń, 

utwardzeniem dróg wewnętrznych, chodników i podjazdów;  

 

Koszty te skalkulowano w następujący sposób 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jednostka miary Koszt w zł 

1. 

Koszty utwardzenia i 

zagospodarowania terenów 

zielonych 

2 427 m
2
 250 zł/m

2
 606 750 zł 

 RAZEM   606 750 zł 

 

b) koszty uzupełnienia dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego -  koszty te 

przyjęto w wysokości 4% od kosztów budowy, które należy jeszcze ponieść (kosztów 

bezpośrednich), w przypadku przedmiotowej inwestycji wyniosą one 4% x (4 169 000 + 

606 750) zł = 191 030 zł 

 

d) Koszty finansowe – standardem jest, że inwestycje deweloperskie są aktualnie 

finansowe kredytem bankowym, założono, że dla zakończenia przedmiotowej inwestycji 

zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 8 000 000 zł (na zakup rozpoczętego 

przedsięwzięcia deweloperskiego i wykonanie prac budowlanych), czas trwania inwestycji: 

12 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 4,00% rocznie;  

Koszt odsetek od kredytu: 320 000 zł 
 

Mając na uwadze przyjęte założenia, a także obliczenia szczegółowe, koszty zakończenia 

przedmiotowej inwestycji będą przedstawiały się następująco: 

Tabela nr 19. Koszty zakończenia wycenianej inwestycji (w zł). 

Lp. Opis robót 
Koszt łącznie 

w zł 
Uwagi 

1 Prace budowlane – obiekty kubaturowe 4 169 000   

2 
Koszty utwardzenia i zagospodarowania 
terenów zielonych 

606 750   

3 Koszty budowlane łącznie 4 775 750   

4 
Koszty dokumentacji projektowej i 
nadzoru inwestorskiego 

191 030 4,0% kosztów budowy 

5 Koszty sprzedaży lokali i marketingu 361 770 3,0% wartości inwestycji 

6 Koszty zarządzania projektem 361 770 3,0% wartości inwestycji 
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7 Koszty finansowe 320 000   

8 Rezerwa inwestycyjna 477 575 10,0% kosztów budowy 

  Łączne koszty zakończenia inwestycji 6 487 895   

 

Wartość przeciętnych kosztów robót pozostałych do zakończenia inwestycji należy 

zwiększyć o zysk inwestora na rynku nieruchomości podobnych. Na podstawie badania 

lokalnego rynku nieruchomości stwierdzono, że przeciętny zysk inwestora waha się w 

przedziale 15-25%. Przyjęto dla przedmiotowej nieruchomości zysk inwestora na poziomie 

20%. Mając to na uwadze wartość przeciętnych kosztów robót budowlanych i innych kosztów 

przy tej inwestycji uwzględniających zysk inwestora wyniesie: 

 
6 487 895 zł x 1,20 = 7 785 474 zł 

Przyjęto w zaokrągleniu: 7 785 000 zł netto 

 

słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych  

 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą (inwestycja w budowie) położonym 

we Wrocławiu, przy ulicy Rybnickiej w granicach działki nr 45/4 AM – 4 obręb Księże 

Małe według stanu i poziomu cen z dnia sporządzenia operatu wynosi: 

 

12 059 000 zł – 7 785 000 zł = 4 274 000 zł  

słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 
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17. USTALENIA KOŃCOWE 

 

Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem 

trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(inwestycja w budowie) położonych w granicach działki nr 45/4 AM – 4 obręb Księże Małe, 

Miasto Wrocław o powierzchni 3 427 m2  według stanu z dnia sporządzenia przedmiotowego 

operatu szacunkowego określona została w wysokości:  

 

4 274 000 zł netto 

słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 

 

 

1. Oszacowana wartość rynkowa,  prawa własności przedmiotowej nieruchomości 

gruntowej zabudowanej rozpoczętą inwestycją deweloperską, jest najbardziej 

prawdopodobną ceną, jaką można uzyskać za nieruchomość w warunkach normalnie 

funkcjonującego rynku nieruchomości, na dzień sporządzenia wyceny. 

2. Przedmiotową wycenę wykonano w podejściu mieszanym metodą pozostałością. W 

niniejszym operacie szacunkowym zdecydowano się na zastosowanie metody 

pozostałościowej, gdyż przedmiotowa nieruchomość ma być przedmiotem dalszych prac 

budowlanych zmierzających do zakończenia inwestycji. Dla przedmiotowej 

nieruchomości Inwestor uzyskał pozwolenie na wykonanie prac budowlanych i sporządził 

projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji.  

3. Rzeczoznawcy nie przedłożono aktualnego dziennika budowy dla tej inwestycji, w 

związku z tym nie wiadomo, czy wydane pozwolenie na budowę nadal jest aktualne. 

Aktualnie istniejące prace budowlane były wykonane w latach 2011-2012. 

4. Określona średnia wartość rynkowa 1 m2 lokalu mieszkalnego (po zakończeniu 

inwestycji) wydaje się realna i mieści się pomiędzy cenami minimalną i maksymalną 

zidentyfikowaną podczas analizy rynku. Do wyceny przyjęto ceny transakcyjne netto, 

zatem określona wartość też ma charakter netto ( bez VAT). 

5. W opinii sporządzającego niniejszy operat przyjęte założenia są realistyczne, oparte 

analizą rynku i specjalistyczną wiedzą swoją i uzyskaną z osób z branży budowlanej.  

6. Przy wycenie przedmiotowej nieruchomości nie uwzględniono ciążących na 

nieruchomości obciążeń z tytułu hipotek, a także roszczeń znajdujących się w dziale III i 

IV księgi wieczystej. 

7. Stopień zaawansowania inwestycji określono na 25,39%. 
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18. KLAUZULE, ZASTRZEŻENIA  I OGRANICZENIA 

a) klauzule ogólne: 

1. Niniejszy operat szacunkowy sporządzono zgodnie z przepisami prawa w zakresie 

wyceny nieruchomości i standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych. 

2. Określona wartość rynkowa nieruchomości jest aktualna na datę wyceny,  

i wraz z upływem czasu przy uwzględnieniu trendów występujących na rynku 

nieruchomości może ulec zmianie, jeśli zostanie wykorzystana ze zwłoką w stosunku do 

daty wyceny. W takim przypadku wymagane jest dokonanie procedury aktualizacyjnej. 

3. Przy sporządzaniu operatu podatek VAT nie był brany pod uwagę, operowano cenami 

netto, określona wartość ma też charakter netto. 

4. Zawarte w niniejszym operacie szacunkowym dane osobowe zostają ujawnione tylko 

zleceniobiorcy. Dalsze wykorzystywanie operatu szacunkowego może odbywać się tylko 

i wyłącznie w celach określonych w operacie. Ujawnianie treści operatu w celach innych 

niż określone w operacie jest zabronione. Dalsze publikowanie operatu szacunkowego, w 

szczególności w sieci Internet może odbywać się tylko i wyłącznie po anonimizacji 

wszelkich danych osobowych w nich zawartych. 

 

b) klauzule szczegółowe: 

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

dokumencie bez zgody aktora i bez uzgodnienia z nim treści i formy takiej publikacji. 

2. Autor opracowania nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte wycenianej 

nieruchomości, których występowania nie można było stwierdzić przy dokonaniu wizji 

lokalnej, ani też na podstawie udostępnionej dokumentacji.  

3. Określona w niniejszym operacie wartość nieruchomości nie uwzględnia ewentualnego 

zmniejszenia wartości przedmiotu wyceny z tytułu hipoteki, aportu, zastawu lub innych 

obciążeń ujawnionych lub nieujawnionych w dokumentach określających sposób 

władania i dysponowania przedmiotową nieruchomością. 

4. Autor opracowania przyjął w dobrej wierze informacje zawarte w udostępnionej 

dokumentacji, a także przekazane ustnie przez Zamawiającego, niezbędne do 

wykonania operatu. 

5. Jeżeli wartość nieruchomości określona w operacie byłaby wykorzystana z istotną zwłoką 

wymaga ona aktualizacji. 
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c) klauzule ograniczające odpowiedzialność rzeczoznawcy: 

1. Wyłącza się odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego za ukryte wady prawne 

wycenianej  nieruchomości, których rzeczoznawca nie mógł zidentyfikować na podstawie 

uzyskanej dokumentacji technicznej i prawnej. 

2. Wyklucza się odpowiedzialność rzeczoznawcy majątkowego wobec osób trzecich, w 

szczególności z tytułu wykorzystania operatu w innym celu aniżeli został on sporządzony. 

3. Przedmiotowy operat szacunkowy stanowi załącznik nr 2 do raportu z wyceny udziałów 

spółki Matusewicz Development sp. z o.o. sp. k. i może być rozpatrywany łącznie z tym 

raportem. 

 

Operat sporządził: 
 

Wojciech Rogowski- 
 

Rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie 
wyceny nieruchomości i wyceny przedsiębiorstw 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, 30 maja 2018 roku 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

1. Dokumentacja fotograficzna. 

2. Odpis z KW nr WR1K/00048396/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Krzyków. 

3. Wypis z rejestru gruntów. 

4. Kopia mapy ewidencyjnej. 
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