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WYCIĄG  Z  OPERATU  SZACUNKOWEGO 

 
Określenie 
nieruchomości: 

Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o charakterze 
handlowo- usługowym z częścią biurową i socjalną, położona w Zielonej 
Górze przy ul. Dekoracyjnej 16.  
Księga wieczysta ZG1E/00054915/6. 
 

Zakres wyceny: Określenie wartości praw do nieruchomości dla aktualnego sposobu 
użytkowania (WRU). 
 

Opis nieruchomości: Działka nr 3/16 o pow. 0,7637 ha, zabudowana budynkiem niemieszkalnym o 
funkcji handlowo- usługowej z częścią biurową i socjalną. Lokalizacja w 
strefie pośredniej, przy Trasie Północnej.  
Budynek jednokondygnacyjny a w części socjalno biurowej 
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku szkieletowa, 
stalowa, ściany zewnętrzne z płyty warstwowej, strop żelbetowy, dach 
dwuspadowy, kryty płytą warstwową, stolarka okienna PVC. 
Rok budowy 2011r. 
 
Powierzchnia użytkowa budynku:   799,03 m2 
 

Cel wyceny: Określenie wartości praw do nieruchomości zabudowanej dla ustalenia ceny 
otwarcia na licytacji komorniczej 
 

Metoda wyceny:  Wartość rynkowa dla aktualnego sposobu użytkowania WRU. 
Podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej. 
 

Oszacowana wartość 
rynkowa praw do 
nieruchomości: 
 

3 509 000 zł 

Data określenia 
wartości rynkowej: 
 

08.04.2016 r. 

Data sporządzenia 
operatu: 

 
08.04.2016 r. 

 
Opracowanie:  
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES WYCENY 

1.1. Przedmiot wyceny 
Nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji handlowo- usługowej z częścią biurową i 
socjalną, położona w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 16, na działce nr 3/16. 

1.2. Cel wyceny 

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej praw do nieruchomości zabudowanej dla ustalenia ceny 
otwarcia na licytacji komorniczej. 

 
1.3. Zakres wyceny  
Określenie wartości praw do nieruchomości zabudowanej czyli prawa użytkowania wieczystego gruntu i 
prawa własności budynku i budowli, dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU) w stanie na dzień oględzin 
nieruchomości. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA OPERATU SZACUNKOWEGO 

3.1. Podstawa formalna 
Zlecenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasza Karpińskiego z dnia 
08.12.2015 do wy Km 270/15. 
 
3.2. Podstawy materialno - prawne  
- Ustawa z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.  Nr  102 poz. 
651),  Dział IV - Wycena nieruchomości. Rozdział 1 - Określanie wartości nieruchomości. Art. 151 ust. 1 
definiujący wartość rynkową nieruchomości, art. 152 - 154 definiujące sposoby  określania wartości 
nieruchomości, opisujące zasady stosowania podejścia porównawczego, dochodowego i kosztowego oraz 
określające zasady wyboru przez rzeczoznawcę właściwego podejścia, metody i techniki szacowania 
nieruchomości, art. 155 - 156 wskazujące na dane wykorzystywane w procesie szacowania  oraz podające 
obowiązującą formę tych danych oraz formę  sporządzania opinii o wartości nieruchomości, 
- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym ( Dz.U.nr 80 poz.717), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i  
sporządzania  operatu szacunkowego (Dz. U. nr 207, poz. 2109 z późniejszymi zmianami), 
Rozdział 2 - Określanie wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść i technik 
wyceny. § 3 - 24 opisujące podejścia porównawcze, dochodowe, kosztowe i mieszane oraz zasady i warunki 
stosowania tych podejść.  Rozdział 4 - Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego. § 55 - 58 
opisujące zasady postępowania w procesie szacowania oraz formę i zawartość operatu szacunkowego. 
- Powszechne Krajowe Zasady Wyceny oraz Standardy zawodowe rzeczoznawców  majątkowych. 
Uchwała nr 26/07 i 27/07 z dnia 12-13 grudnia 2007 r. oraz Uchwała nr 26/08 i 27/08   z dnia 8-09 grudnia 
2008 r. Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń  Rzeczoznawców Majątkowych, 
KSWP 1 - Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa. 
Tymczasowa nota interpretacyjna III.3 - Ustalanie stanu prawnego przedmiotu wyceny:  obowiązki 
rzeczoznawcy majątkowego. 
Tymczasowa nota interpretacyjna III.4 - Zasady ustalania zużycia. 
NI 1 -  Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości. 
KSWP 3 - Operat szacunkowy. 

 
3.3. Podstawy metodyczne wyceny i literatura 
- „Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych”, 
- „Powszechne Krajowe Zasady Wyceny”, 
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3.4. Źródła informacji i danych merytorycznych 
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zielonej Górze uchwalony uchwałą nr VIII.75.2011 
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 marca 2011r.,  
- księga wieczysta nr ZG1E/00054915/6, 
- oględziny nieruchomości, 
- baza danych cen transakcyjnych i stawek czynszów w posiadaniu autora operatu. 
 

4. DATY ISTOTNE DLA CZYNNO ŚCI RZECZOZNAWCY 

- Data sporządzenia wyceny       08.04.2016 r. 
- Data na którą określono wartość przedmiotu wyceny  08.04.2016 r. 
- Data, na którą określono stan przedmiotu wyceny  05.01.2016 r. 
- Data oględzin nieruchomości      05.01.2016 r. 

 

5. OPIS, OKREŚLENIE STANU PRZEDMIOTU WYCENY 

Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 17 Ustawy o gospodarce nieruchomościami przez stan nieruchomości 
rozumie się stan prawny, stan zagospodarowania, stan techniczno- użytkowy, stopień wyposażenia 
nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej a także stan otoczenia nieruchomości, w tym 
wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. 
 
5.1. Stan nieruchomości   
a) Stan prawny nieruchomości wg księgi wieczystej ZG1E/00054915/6 prowadzonej przez Wydział VI Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. 
Typ księgi:  
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste  i budynek stanowiący odrębną nieruchomość. 
 
Dział I-O (Oznaczenie nieruchomości): 
Działka:  
Położenie:    Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 16 
Numer działki:  3/16, obręb 4, 
Sposób korzystania:  Bi – inne tereny zabudowane, 
Obszar:    0,7637 ha,  
Budynki:  
Położenie:    Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 16 
Ilość kondygnacji: 2, 
Powierzchnia użytkowa:  651,17 m2,  
Przeznaczenie budynku:  budynek handlowo- usługowy, 
Odrębność:   Tak,  
 
Dział I-SP (Spis praw związanych z własnością):  

Działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 2094-07-24 i budynek stanowiący odrębną 
nieruchomość, 
 
Dział II- (Własność): 
Właściciel: Gmina Zielona Góra o statusie miejskim, 
Użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynku:  Monika Jadwiga Miciak i Mariusz Tomasz Miciak na 
prawach wspólności ustawowej, majątkowej, małżeńskiej, 
 
Dział III- (Prawa, roszczenia i ograniczenia):  
Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w sprawach Km 3390/13 i w innych sprawach, 
 
Dział IV- (Hipoteka) :  
- Hipoteka umowna w kwocie 3 478 500,00 zł. 
Wierzyciel hipoteczny: Deutsche Bank S.A., Centrum Korporacyjne Wrocław 1, 
- Hipoteka umowna w kwocie 825 000,00 zł. 
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Wierzyciel hipoteczny: Deutsche Bank S.A., Centrum Korporacyjne Wrocław 1, 
- Hipoteka umowna w kwocie 150 000,00 zł. 
Wierzyciel hipoteczny: Deutsche Bank S.A., Centrum Korporacyjne Wrocław 1, 
- Hipoteka przymusowa w kwocie 80 165,59 zł. 
Wierzyciel hipoteczny: Skarb Państwa - Prokuratura Rejonowa w Jarocinie, 
- Hipoteka przymusowa w kwocie 60 645,00 zł. 
Wierzyciel hipoteczny: Gmina Zielona Góra o statusie miejskim, 
- Hipoteka przymusowa w kwocie 100 000,00 zł. 
Wierzyciel hipoteczny: Andrzej Rybski, 
- Hipoteka przymusowa w kwocie 61 717,68 zł. 
Wierzyciel hipoteczny: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Zielonej Górze. 
 
b) Stan wg ewidencji gruntów prowadzonej przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Zielonej 
Górze: 
- Województwo  - lubuskie 
- Powiat  - m. Zielona Góra 
- Gmina  - m. Zielona Góra 
- Miejscowość  - Zielona Góra 
- Obręb   - 4 
- Nr działki  -  3/16 
- Położenie działki - Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 16 
- Powierzchnia działki - 0,7637 ha 
- Rodzaj użytku  - Bi – inne tereny zabudowane  
- Nr kw   - ZG1E/00054915/6 
- Właściciel  - Gmina Zielona Góra po statusie miejskim , własność  
- Władający  -  Mariusz Tomasz Miciak i Monika Jadwiga Miciak , współużytkowanie wieczyste  
   ustawowe z rozróżnieniem osób wchodzących do wspólności ustawowej, do dnia 

27-07-2094r., 
 
5.2. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym 
Zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie nieruchomości ustala się na 
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu przeznaczenie 
ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego cytowanym w pkcie 3.4, nieruchomość znajduje się na terenie opisanym jako A1.U5 -teren 
zabudowy usługowo- produkcyjnej. 
 
5.3. Opis stanu techniczno – użytkowego przedmiotu wyceny  
5.3.1. Lokalizacja i opis nieruchomości gruntowej 

Szacowana nieruchomość zlokalizowana jest w Zielonej Górze przy ul. Dekoracyjnej 16, w 
północnej części miasta, przylega do północnej obwodnicy miasta, mającej połączenie z drogą ekspresową 
S3. Jest to teren z istniejącymi obiektami o funkcjach przemysłowej, usługowej, magazynowej i handlowej. 
W dalszym otoczeniu znajdują się lasy komunalne i tereny mieszkaniowe.  

Nieruchomość stanowi działkę gruntową oznaczoną nr ewid. 3/16 o powierzchni 0,7637 ha. Działka 
ma foremny kształt pięcioboku. Zabudowę działki stanowi budynek usługowo- handlowy z częścią biurową, 
niezabudowana część działki stanowi utwardzony kostką betonową parking dla klientów oraz plac składowy. 
Pozostałą część działki stanowi zieleń. Działka ogrodzona jest płotem z paneli stalowych na cokole 
betonowym. Wjazd na nieruchomość odbywa się bramą od ul. Dekoracyjnej, drugi wjazd znajduje się od 
strony Trasy Północnej. Ten wjazd nie jest ukończony, nie zakończono wykonania utwardzenia jezdni, brak 
jest zjazdu z Trasy Północnej. 
Przy wjeździe od ul. Dekoracyjnej znajduje się brama stalowa dwuskrzydłowa z napędem mechanicznym, a 
brama wjazdowa od strony Trasy Północnej jest stalowa, przesuwna, z napędem mechanicznym.  

W oparciu o wizję lokalną, wywiad w terenie oraz opracowania kartograficzne ustalono, że w zasięgu 
działki znajduje się uzbrojenie w postaci sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. Do działki 
doprowadzono przyłącze sieci wodnej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej, na działce wykonano sieć 
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kanalizacji deszczowej z odstojnikami i przepompownią wody z odprowadzeniem do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej.   
 
5.3.2. Opis budynku 

Budynek o funkcji handlowo- usługowej z funkcją biurową zbudowany w północnej części działki. 
Jest to budynek o zwartej bryle, w którym wydzielono pomieszczenia o funkcji magazynowej, handlowej, 
biurowej i socjalnej. W narożniku budynku znajduje się również kotłownia. Pomieszczenia magazynowe i 
handlowe są jednokondygnacyjne, część z pom. biurowymi jest dwukondygnacyjna.  
 
Konstrukcja budynku: 
- konstrukcja budynku w postaci szkieletu stalowego na słupach stalowych z dwuteownika, opartych na 
stopach fundamentowych,  
- konstrukcja dachu stalowa dwuspadowa w postaci dwuteowników opartych na słupach stalowych, 
- ściany zewnętrzne osłonowe z płyt warstwowych RUKI, ściany działowe z pustaka ceramicznego,  
- pokrycie dachu z płyt warstwowych RUKI pokrytych papą,  
- wykładziny ścian wewn. – płyta gipsowo- kartonowa typu Regips,  
- strop w części dwukondygnacyjnej żelbetowy kanałowy, 
- stolarka okienna w ramach PVC 
- stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa drewniana, bramy wjazdowe segmentowe, ocieplane, z napędem 
mechanicznym. 
- posadzki wylewane betonowe gr 15 cm, płytki gresowe, wykładzina PVC,  
- instalacje wewnętrzne:  

- instalacja wody zimnej dla potrzeb bytowo-gospodarczych, 
- instalacja centralnej ciepłej wody, 
- instalacja gazową doprowadzona do kotłowni, 
- instalacja kanalizacji sanitarnej, 
- instalacja kanalizacji deszczowej, 
- instalacja centralnego ogrzewania w pom. biurowych i handlowych, w magazynie brak ogrzewania, 
- klimatyzacyjna z indywidualnymi klimatyzatorami 
- instalacja alarmowa. 

 
Program użytkowy: 
- parter : korytarz    24,64 m2 
  WC dla kobiet      6,29 m2 
  pom. gospodarcze     4,30 m2 
  WC mężczyzn      7,80 m2 
  biuro       8,56 m2 
  biuro     10,95 m2 
  biuro       8,37 m2 
  umywalnia      6,55 m2 
  korytarz      4,49 m2 
  kotłownia    11,28 m2 
  biuro     11,23 m2 
  biuro       8,28 m2 
  sala sprzedaży  173,84 m2 
  magazyn  384,00 m2 
- piętro:  sala sprzedaży  128,45 m2 
   Razem  799,03 m2 
 
Podstawowe dane techniczne budynku zgodnie z dokumentacją budowlaną: 

Podpiwniczenie      brak 
Powierzchnia zabudowy     707,16 m2 
Powierzchnia użytkowa     799,03 m2 
 w tym: 

powierzchnia socjalno-biurowa   112,74 m2 
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 powierzchnia handlowa 173,84 + 128,45 = 302,29 m2  
powierzchnia magazynowa   384,00 m2 

Kubatura budynku     3 665,2 m3 
  
Wysokość        6,5 m 
Szerokość      16,6 m 
Długość      42,6 m. 
 
 

UWAGA:  istnieje różnica w powierzchni użytkowej ujawnionej w księdze wieczystej i podanej w 
niniejszym operacie. W operacie podano powierzchnie ustalone w oparciu o oględziny budynku i 
przedłożoną przez właściciela dokumentację budowlaną na budowę budynku. Dla dalszych obliczeń 
przyjmuje się powierzchnię użytkową 799,03 m2 wg dokumentacji budowlanej. 

 

6. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU LOKALNEGO 

Na potrzeby niniejszej analizy określono: 
- rodzaj rynku - ceny transakcyjne kupna - sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami charakterze 
magazynowym, produkcyjnym, warsztatowym, biurowym, usługowym z przeznaczeniem na prowadzenie 
działalności gospodarczej, 
- ceny najmu powierzchni magazynowych, usługowych, handlowych, biurowych, 
- obszar rynku –  tereny miejskie woj. lubuskiego, 
- okres badania cen 2013-2015 r.  
 
Określenie wartości praw do nieruchomości poprzedzono analizą rynku nieruchomości, w szczególności w 
zakresie uzyskiwanych cen oraz warunków zawarcia transakcji. Badaniom poddano rynek  nieruchomości 
zabudowanych budynkami o charakterze biurowym, magazynowym, usługowym, przeznaczonych w planie 
zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłu, składów i usług, na terenie Zielonej Góry i podobnych 
miast, na przestrzeni ostatnich trzech lat. Lokalny rynek nieruchomości, obejmujący badany obszar, jest 
niezbyt mocno rozwinięty i nie ustabilizowany. Ilość transakcji jest nieduża, a ceny za podobne 
nieruchomości podawane w aktach notarialnych są  zróżnicowane ze względu na zróżnicowaną lokalizację, 
wielkość, stan techniczny, walory funkcjonalne i architektoniczne. Transakcjom  kupna-sprzedaży podlegają 
przede wszystkim obiekty starsze o walorach architektonicznych i użytkowych odbiegających od obecnie 
preferowanych, jednostkowe są transakcje nieruchomości z budynkami nowymi, kilkuletnimi. Analiza cen 
pokazuje, że duży wpływ na cenę ma lokalizacja i charakter obiektów oraz możliwość adaptacji do innej 
funkcji co miałoby sprzyjać ewentualnej zmianie profilu prowadzonej działalności gospodarczej w zależności 
od sytuacji gospodarczej na rynku lokalnym.  
Na badanym rynku na terenach miejskich znaleziono ceny transakcyjne oraz oferty sprzedaży nieruchomości  
z budynkami starszymi na poziomie od 654 do 1400 zł/m2 powierzchni budynków, nieruchomości z 
budynkami do adaptacji również z rezerwą terenu pod ewentualną rozbudowę osiągały ceny ok. 1200-1700 
zł/m2 oraz nieruchomości z budynkami o przeznaczeniu handlowym  z cenami z przedziału 2500 – 5000 
zł/m2. Taki rozrzut cenowy wiąże się głównie ze stanem technicznym budynków, charakterem budynków, 
powierzchnią działki oraz lokalizacją nieruchomości. Ceny wyższe osiągnięte zostały dla nieruchomości z 
budynkami zbudowanymi w latach osiemdziesiątych XX w. lub nowszych, z ciekawą lokalizacją, z dobrym 
dostępem do dróg wylotowych z miasta i dla budynków o funkcji handlowo-składowo- produkcyjnej. 
Badanie transakcji w Zielonej Górze pokazało, że w okresie od pocz. 2013 zaistniało ok. 20 transakcji z 
cenami powyzej 500 tys. zł, w tym o znanych powierzchniach budynków – 20 transakcji. Brak danych 
szczegółowych o nieruchomośiach ( w szczególności brak opisu i powierzchni budynków) znacznie 
utrudniają określenie wartości praw do szacowanej nieruchomości. W związku z tym, uwzgledniając 
charakter szacowanej nieruchomości przeanalizowano również stawki najmu nieruchomości zabudowanych 
podobnymi obiektami na terenach miejskich i przyległych. Analiza stawek najmu pokazuje, że na terenach 
miejskich za  powierzchnie biurowe uzyskuje się stawki w przedziale 17-28 zł/m2, za pow. handlowe i 
usługowe 33 – 50 zł/m2, za pow. magazynowe w przedziale 7,8- 24,7 zł/m2,  za place składowe uzyskuje się 
stawki czynszu w przedziale 2 - 4 zł/m2. 
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W analizie rynku posiłkowano się informacjami z biur pośrednictwa obrotu nieruchomościami oraz 
informacjami w zasobie rzeczoznawcy majatkowego. 
Podsumowując: 
- stawki czynszów utrzymują się na podobnym poziomie w okresie ostatnich 2 lat, wykazując niewielkie 
tendencje spadkowe i wzrostowe,  
- poziom przedstawionych stawek czynszowych jest adekwatny do poziomu stawek czynszu obiektów 
aktualnie dostępnych na rynku. 

 
Stawki czynszowe na rynku lokalnym w okresie 2013 – 2015 r. 

 
Lp. Położenie Opis nieruchomości Powierzchnia 

użytkowa, m2 
Stawka czynszu 

netto, zł/m2 
1 Zielona Góra Część budynku administracyjno- 

usługowego 
600 25,0 

2 Zielona Góra Powierzchnia biurowa 145 
130 
110 
120 
162 

 

17,7 
26,0 
22,6 
29,2 
28,0 

 

3 Zielona Góra Powierzchnia handlowo- usługowa 100 
108 

108,6 
161 
108 
172 

43,0 
41,8 
49,7 
33,0 
49,8 
45,0 

 
4 Zielona Góra Powierzchnia magazynowa 285 

313 
514 
540 

7,76 
10,14 
17,67 
24,67 

 
5 Zielona Góra Place składowe utwardzone 300 

400 
1000 
1100 
2000 

4,33 
3,5 
3,0 
2,5 
2,25 

 
 

Najwyższe czynsze osiągane są w nowych obiektach, niższe w obiektach zmodernizowanych, a najniższe w 
obiektach wybudowanych w latach 70-80tych XXw. i starszych. 
 
Ceny transakcyjne jak również stawki czynszów dzierżawnych były zróżnicowane i uzależnione od takich 
czynników jak: 
- lokalizacja ogólna i szczegółowa ( strefa miasta, sąsiedztwo, dostępność komunikacyjna), 
- stan techniczny obiektów, 
- wyposażenie obiektów w media techniczne, 
- cechy techniczno- użytkowe ( powierzchnia, funkcja, standard wykończenia), 
- sposób zagospodarowania nieruchomości, 
- możliwość alternatywnego wykorzystania.  
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 7.  SZACOWANIE  WARTOSCI PRAW  DO  NIERUCHOMO ŚCI. 

7.1.  Zasada szacowania wartości rynkowej praw do nieruchomości  
  Zgodnie z Rozporządzeniem cytowanym w pkcie 1.4.2 przy wycenie nieruchomości  wartość 
gruntów, budynków i lokali należy ustalać wg zasad rynkowych. 
Wartością rynkową jest przewidywana cena możliwa do uzyskania na rynku, ustalona z uwzględnieniem cen 
transakcyjnych uzyskanych przy spełnieniu następujących warunków : 
- strony umowy  były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar 
zawarcia umowy, 
- upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków 
umowy. 
Wyboru metody zastosowanej do określenia wartości rynkowej prawa do nieruchomości dokonano 
uwzględniając: 
- postanowienia obowiązujących przepisów prawnych regulujących tryb, zasady i metody wyceny 
nieruchomości; 
- cel wyceny; 
- wyniki analizy podaży i popytu na nieruchomości o zbliżonej wartości użytkowej na rynku lokalnym; 
 Szacunkową wartość praw do nieruchomości  ustalono podejściem dochodowym, metodą 
inwestycyjną, przy użyciu techniki kapitalizacji prostej.  
Podejście dochodowe stosuje się przy określaniu wartości nieruchomości przynoszących dochód lub 
mogących przynosić dochód pod warunkiem, że wysokość tego dochodu jest znana lub możliwa do 
określenia. Metodę inwestycyjną  stosuje się przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości przynoszącej 
dochód z czynszów, którego wysokość można ustalić na podstawie analizy kształtowania się stawek 
rynkowych czynszów najmu lub dzierżawy.  Przy użyciu techniki kapitalizacji prostej wartość nieruchomości 
określa się jako iloczyn dochodu rocznego i współczynnika kapitalizacji. Współczynnik kapitalizacji 
odzwierciedla okres w jakim nastąpi zwrot środków wydatkowanych na zakup nieruchomości, z dochodów 
uzyskiwanych z tej nieruchomości.  
Wartość praw do nieruchomości  oszacowana została według stanu na dzień wizji lokalnej i wg cen na dzień 
opracowania operatu. Cel wyceny zdeterminował wybór rodzaju wartości rynkowej dla aktualnego sposobu 
użytkowania (WRU). Oznacza to, że przyjęto założenie, że nieruchomość będzie nadal wykorzystywana 
zgodnie z aktualnym sposobem jej użytkowania.  
Przy szacowaniu praw do nieruchomości nie uwzględniono warunków sprzedaży w zakresie bonifikat od 
ceny, zwolnień od opłat i innych ulg.  
 
7.2.  Algorytm postępowania przy szacowaniu nieruchomości. 
 Szacowanie wartości rynkowej praw do nieruchomości przy zastosowaniu podejścia dochodowego 
jest procesem, w którym obliczona wartość rynkowa wynika z możliwości generowania dochodów, 
wypracowanych na bazie majątku posiadanego przez podmiot gospodarczy. Podejście dochodowe do 
szacowania nieruchomości opiera się na założeniu, że potencjalny nabywca płaci za wykupienie praw do 
pobierania przyszłych zysków. Jako wartość dochodową nieruchomości przyjęto wartość wynikającą z 
kapitalizacji dochodu z dzierżawy lub najmu nieruchomości.  
 Na podstawie analizy rynku Zielonej Góry i danych dotyczących czynszów dzierżawnych 
określonych dla nieruchomosci o funkcji handlowej, usługowe i magazynowej, założono wysokość czynszów 
dla poszczególnych części nieruchomości.  
 Stopę kapitalizacji czynszu dzierżawnego oszacowano na podstawie oceny istniejącego rynku 
kapitałowego zgodnie z filozofią dostrzegania w stopach dyskonta ceny kapitału wynikającej z sytuacji 
rynkowej. 
Tak rozumiana stopa dyskonta składa się z trzech elementów:  
  - wielkości bazowej tj. kosztu kapitału (rf ) zaangażowanego w aktywach wolnych od ryzyka (posłużono tu 
się stopą realną, czyli wyczyszczoną ze zniekształceń inflacji). 
   Określono ją na podstawie stosunku średniego oprocentowania długoterminowych lokat bankowych  do 
przewidywanej stopy inflacji zakładanej w ustawie budżetowej,  
 
  - premii ryzyka inwestowania tzw. rynkowego (rr ) (dotyczącej całego systemu rynkowego, zwanej również 
ryzykiem  systematycznym) charakterystycznej dla całej gospodarki, wyrażającej stopień niepewności 
inwestycji w nieruchomości w  stosunku do lokat bezpiecznych,  
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  - premii ryzyka indywidualnego tzw. operacyjnego (ro) (charakterystycznej dla poszczególnych rodzajów i 
branż  podmiotów gospodarczych) uwzględniającej warunki ich funkcjonowania, mobilność kapitału, 
zaufanie rynkowe,  udział w rynku i stosunki konkurencyjne.  
 
Wartość rynkową  praw do nieruchomości ustalono przy założeniu, że nabywca obiektu zapłaci za niego 
cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu jaki uzyska z obiektu. Wartość nieruchomości 
ustalono poprzez kapitalizację jednorocznego dochodu z dzierżawy budynku. Dochód został określony w 
oparciu o czynsz dzierżawny jaki uzyskuje się przy dzierżawie obiektów tego typu, przy podobnej lokalizacji 
i standardzie wykończenia i wyposażenia.   
  
   Wr = Dn / r  
 
gdzie: Wr – wartośc praw do nieruchomości, 
 Dn - dochód z nieruchomości, 
 r - stopa kapitalizacji. 
 
Procedura szacowania praw do nieruchomości przy zastosowaniu techniki kapitalizacji prostej jest 
następująca: 
- określenie potencjalnego rocznego dochodu brutto, możliwego do uzyskania z nieruchomosci z tytułu 
najmu lub dzierżawy pomieszczeń,  
- okreslenie efektywnego dochodu brutto okreslonego przez pomniejszenie potencjalnego dochodu brutto o 
kwoty z tytułu pustostanów lub zaległości czynszowych, 
- określenie wydatków operacyjnych, ponoszonych w związku z funkcjonowaniem nieruchomości. Wydatki 
te obejmują podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, koszty 
ubezpieczenia obiektów, koszty ochrony oraz koszty administracji nieruchomością,  
- określenie dochodu operacyjnego netto jako róznicy efektywnego dochodu brutto i  wydatków 
operacyjnych, 
- ustalenie stopy kapitalizacji dla szacowanej nieruchomosci, 
- dokonanie obliczeń rachunkowych wg wyzej podanego wzoru. 
 
Udział kosztów w dochodach z czynszu ustalono biorąc pod uwagę : 

- podatek od nieruchomości, 
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, 

 - ubezpieczenie obiektu, 
 - koszty ochrony obiektu, 
 - koszty administracyjne,   
 
7.3.  Oszacowanie stopy kapitalizacji. 

Stopa kapitalizacji jest odzwierciedleniem lokalnego poziomu rentowności rynku inwestycyjnego, 
wynikającego z zachowań inwestorów angażujących kapitał. Z tego wynika, że jest ona ściśle związana z 
ryzykiem inwestycyjnym w danej branży. W niniejszym operacie analizą objęte są nieruchomości generujące 
wpływy z najmu. Tak więc stopa kapitalizacji będzie pochodną wartości nieruchomości i wpływów 
generowanych przez te nieruchomości. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 
operatu szacunkowego wskazuje na możliwość znajdowania stopy kapitalizacji na dwa sposoby: 
- z rynku nieruchomości, 
- z rynku kapitałowego. 
Z uwagi na brak wiarygodnych danych do obliczenia stopy kapitalizacji z rynku nieruchomości zdecydowano 
się na wykorzystanie danych z rynku kapitałowego. 
Obliczenie stopy kapitalizacji z rynku kapitałowego jest niemożliwe. Można jedynie w pewnych 
okolicznościach, tj. gdy przewiduje się stały poziom dochodów przez dłuższy okres czasu, określić poziom 
jej wartości na podstawie stopy dyskonta. 
Stopa dyskontowa jest stopą procentową stosowaną przy sprowadzaniu sum pieniężnych z różnych okresów 
do okresu bieżącego. Stopa dyskontowa odzwierciedla relację między rocznymi dochodami uzyskiwanymi z 
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nieruchomości o podobnej charakterystyce, a kwotami jakie należy ponieść na zakup przy uwzględnieniu 
aktualnego stopnia ryzyka postrzeganego przez inwestorów przy inwestowaniu na rynku nieruchomości. 
 
Przy określeniu poziomu stopy dyskontowej wykorzystano metodę sumowania na podstawie poniższego 
wzoru: 

r = rb + rrn + rkn 
 
gdzie: 
rb – realna stopa wolna od ryzyka, oparta na poziomie aktualnego oprocentowania papierów wartościowych 

nieobciążonych ryzykiem, 
rrn – premia z tytułu ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości [2%-5%]; 
rkn – korekta z tytułu porównania cech inwestycyjnych wycenianej nieruchomości w stosunku do najlepszej 

nieruchomości na danym rynku [do 8%] 
 
Ryzyko bazowe 
Poziom ryzyka bazowego ustala się w oparciu o poziom rentowności bezpiecznych, długoterminowych lokat 
na rynku kapitałowym (wieloletnie obligacje Skarbu Państwa). Wyznaczenie ryzyka bazowego należy oprzeć 
na informacjach o nominalnej stopie wolnej od ryzyka (rn) oraz o stopie inflacji (ri). 
Obliczenie ryzyka bazowego, tj. realnej stopy wolnej od ryzyka, na podstawie znanej stopy nominalnej oraz 
poziomu inflacji przebiega w oparciu o poniższą formułę: 
 

rb = [(1 + rn) / (1 + ri)] – 1 
 

Rentowność netto obligacji na tle inflacji w latach 2012 - 2015 
Nazwa wskaźnika 2012 2013 2014 2015 

Inflacja (% r/r) 3,7 0,9 0,0 -0,9 
Rentowność obligacji 5L (%) 2,74 2,10 1,67 1,27 
Rentowność obligacji 10 L (%) 3,28 2,40 2,47 2,46 

                         
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: wskaźników makroekonomicznych  

 
 

Rentowność netto obligacji na tle inflacji za okres 08.2015 r. –12.2015 r. 
 

Nazwa wskaźnika 
08 

2015 
09 

2015 
10 

2015 
11 

2015 
12 

2015 
Inflacja (CPI), (% r/r) 1,1 1,0 0,8 0,6 0,7 
Rentowność obligacji 5L, (%) 1,32 1,27 1,38 1,33 1,27 
Rentowność obligacji 10L (%) 2,49 2,48 2,47 2,46 2,46 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: wskaźników makroekonomicznych  

 
Dobór wskazanych w tabeli charakterystyk papierów wartościowych nie jest przypadkowy. Do rozważań na 
temat poziomu stopy wolnej od ryzyka wzięto pod uwagę długoterminowe instrumenty finansowe. We 
współczesnej literaturze ekonomicznej atrybut „długoterminowości” przypisany został inwestycjom 
kapitałowym o okresie planowania dłuższym niż 1 rok. Bazując na tym klasyfikowaniu papierów 
wartościowych, w procedurze obliczeniowej dotyczącej poziomu nominalnej stopy bazowej rn uwzględniono 
obligacje 5 i 10-letnie. Nominalną stopę wolną od ryzyka wyznaczono uwzględniając rentowność obligacji 5 
i 10-letnich z trzech miesięcy (średnia arytmetyczna).  
 

rn = (1,38 + 1,33 + 1,27 + 2,47 + 2,46 + 2,46) /6 = 1,90 % 
 
Poziom realnej stopy wolnej od ryzyka wynosi zatem: 

rb = [(1 + 0,0190) / (1 - 0,0090)] – 1 = 0,0099 
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Realna stopa wolna od ryzyka – przyjęto: 1,0 %. 

 
Określenie premii z tytułu ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości: 

 za brak płynności – 0,5 ÷ 1 % 
 za konieczność zarządzania – do 1 % 
 za relatywną atrakcyjność lokaty kapitału z uwzględnieniem kondycji rynku nieruchomości – 1 ÷3 % 

Premię z tytułu ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości przyjęto : rrn = 3 % 
 
Korekta z tytułu porównania cech wycenianej nieruchomości w stosunku do najlepszej nieruchomości na 
danym rynku: 

 dla nieruchomości dobrych: wyceniana nieruchomość porównywalna z najlepszą nieruchomością na 
danym rynku [0 %-2%] 

 dla nieruchomości drugorzędnych: wyceniana nieruchomość nieznacznie odbiegająca od najlepszej 
nieruchomości na danym rynku [3% - 5%] 

 dla nieruchomości trzeciorzędnych: wyceniana nieruchomość zdecydowanie odbiegająca od 
najlepszej nieruchomości na danym rynku [6% - 8%] 

W niniejszym opracowaniu przyjęto korektę na poziomie 4,0% 
 

r = re + rrn + rkn = 1,0% + 3,0 % + 4,0% = 8,0 % 
 

8.  OKRESLANIE WARTOSCI PRAW DO NIERUCHOMO ŚCI. 

W niniejszym operacie wielkość stawek czynszów przyjęto w wysokosci aktualnie pobieranych stawek 
czynszów na rynku lokalnym. 
 
Wysokość czynszu przyjęto do dalszych obliczeń w następującej wysokości: 
- pomieszczenia socjalno- biurowe  25 zł/m2 
- pomieszczenia handlowo- usługowe  43 zł/m2, 
- pomieszczenie magazynowe     15 zł/m2 
- plac składowy     2,5 zł/m2 
 
Roczny przychód brutto wyniesie : 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Powierzch
nia 

użytkowa               
[m2] 

Stawka 
czynszu 

netto                  
[zł/m2] 

Potencjalny 
przychód 

miesięczny                          
[zł] 

1 Powierzchnia socjalno- biurowa 112,74 25 2 818 
3 Powierzchnia handlowa 302,29 43 12 998 
4 Powierzchnia magazynowa 384 15 5 760 
5 Plac składowy 3000 2,5 7 500 
 RAZEM   29 076 
 Potencjalny przychód roczny   348 912 

 
Straty z tytułu niepełnego wykorzystania 
powierzchni oraz straty w dochodach w roku (0% ): 

  
0 

 
Efektywny dochód roczny z wynajmowanej 
powierzchni: 

  
348 912 

     
 
                   
Określenie wydatków operacyjnych związanych z funkcjonowaniem nieruchomości: 
 wydatki operacyjne zgodnie z obowiązującymi zasadami wyceny nie zawierają kosztów amortyzacji, 
 nie uwzględnia się kosztów finansowych (odsetek, obciążenia kredytowego) ani podatku dochodowego, 
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 aktualna teoria i praktyka wyceny zaleca oderwanie elementów wyceny nieruchomości od elementów 
wyceny przedsiębiorstw, więc przy wycenie powinno się ustalić dochodowość nieruchomości (jako 
przedmiotu), uwzględniając jej obciążenia w rozumieniu kosztów operacyjnych związanych 
bezpośrednio z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomością, 

 
   Składniki kosztów, które będą ponoszone przez właściciela:    

• podatki od nieruchomości (grunt, budynek, budowle),   20 210 zł/rok   
• opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu,    45 820 zł/rok 
• ubezpieczenie nieruchomości        1 000 zł/rok 
• koszty administracyjne         1 200 zł/rok  

            
        Razem  68 230 zł/rok 

 
 Roczny dochód netto 
 Drn = 348 912  - 68 230 = 280 682 zł,  
  
Wartość praw do  nieruchomości :  
 Wb  =   Drn / r 
 Wb  =  280 682  : 0,08  =  3 508 525 zł , przyjęto 3 509 000 zł. 
  
Ogółem wartość praw do nieruchomości równa jest: 
 
 Wr = 3 509 000 zł 
 
Słownie: trzy miliony pięćset dziewięć tysięcy zł. 
 
8.1.  Określenia wartości części składowych nieruchomości.  
 
Wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu na potrzeby niniejszego opracowania można przyjąć w 
wysokości średnich cen gruntów dla funkcji, przemysłowej, składowej, usługowej na podobnych terenach. 
Ceny te kształtują się przeciętnie na poziomie 200 - 350 zł/m2, przyjęto cenę jednostkową 270 zł/m2. 
 
Wartość prawa uż. wiecz. działki nr 3/16 wraz z częściami składowymi może być równa :  
Wgr =   7637 m2 * 270 zł/m2 =  2 061 990 zł,  przyjęto     2 062 000 zł, 
 
Wartość budynku równa jest : 
Wb =  3 509 000 –  2 062 000 =     1 447 000 zł. 
      Razem  3 509 000 zł. 
 
Słownie: trzy miliony pięćset dziewięć tysięcy zł.  
 

9. WYNIK KO ŃCOWY WRAZ Z WNIOSKAMI I UZASADNIENIEM  

Oszacowana w podejściu porównawczym wartość rynkowa praw do nieruchomości zabudowanej (3509000 
zł) jest wartością rynkową dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU), uwzględnia atrybuty takie jak: 
lokalizacja ogólna, otoczenie i sąsiedztwo, powierzchnia działki i budynku, stan techniczny budynku, 
funkcjonalność nieruchomości. Określona wartość nieruchomości w odniesieniu do 1 m2 powierzchni 
użytkowej budynku równa jest 4504 zł. Należy zwrócić uwagę, że jest to wartość nieruchomości w stanie na 
dzień oględzin i w poziomie cen na dzień sporządzenia operatu szacunkowego Zaletami nieruchomości są: 
położenie przy obwodnicy Zielonej Góry z dobrym dostępem do drogi ekspresowej S3, korzystna 
ekspozycja, dobry dojazd z centrum miasta, dobry stan techniczny budynku, możliwość zaadoptowania 
nieruchomości do innej funkcji.  
Zdaniem rzeczoznawcy oszacowana wartość jest właściwa z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i 
może stanowić podstawę określenia ceny wywołania na licytacji. 
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10. KLAUZULE I OGRANICZENIA 

a) Operat został sporządzony zgodnie z przepisami prawa i Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny 
(PKZW), 
b) Oszacowanie wartości rynkowej prawa do nieruchomości dokonano wg stanu lokalu na dzień wizji 
lokalnej, 
c) Operat sporządzono wyłącznie dla celu określonego w punkcie 2.  
d) Opis konstrukcji i stanu technicznego budynku nie stanowi ekspertyzy budowlanej. Wszelkie informacje 
dotyczące stanu budynku otrzymane w czasie wizji lokalnej, przyjęto w dobrej wierze, 
e)  Oszacowana wartość praw do nieruchomości nie jest zwiększona o podatki (w szczególności podatek 
VAT) i opłaty związane z nabyciem nieruchomości, 
f) Za wykorzystanie operatu do innych celów, jak również przez osoby trzecie autor nie ponosi 
odpowiedzialności. 
g) Założono, że rzeczoznawcy udostępniono wszelkie dostępne dane i dokumenty mogące mieć wpływ na 
ustalenie wartości nieruchomości.  
 

11. ZAŁĄCZNIKI 

- dokumentacja fotograficzna, 
- mapa sytuacyjna nieruchomości, 
- wypis z rejestru gruntów, 
- odpis księgi wieczystej. 
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 Widok budynku     Widok budynku 
 

 
 Część biurowa – korytarz    Część handlowa na piętrze 
 

 
 Część handlowa na parterze     Magazyn 
 
 
 



Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 16, dz. 3/16                                   str. 16    

 
 

 



Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 16, dz. 3/16                                   str. 17    

 

 
























